
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 

                                                               15.03.2019                    № 128 
 

СКЛАД 
Керівного комітету з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів 
на 2021-2023 роки з її реалізації 

 
 

Бриль 
Костянтин Іванович 

голова облдержадміністрації, голова Керівного 
комітету 
 

Самардак 
Григорій Вікторович 

голова Запорізької обласної ради, співголова 
Керівного комітету (за згодою) 
 

Слепян 
Елла Валеріївна 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови Керівного комітету 
 

Семенков 
Єгор Олександрович 

перший заступник голови Запорізької обласної 
ради, заступник голови Керівного комітету 
(за згодою) 
 

Матвіїшина 
Оксана Євгеніївна 
 

директор Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, секретар Керівного 
комітету 

 
 

Члени Керівного комітету: 
 
 

Антонов 
Андрій Миколайович 
 

заступник голови облдержадміністрації 

Ашурбеков 
Аскад Аскадович 

радник з питань децентралізації Запорізького 
відокремленого підрозділу установи «Центр 
розвитку місцевого самоврядування», 
співзасновник соціологічної компанії Independent 
Researching Group (за згодою) 
 

Буряк 
Володимир Вікторович 

Запорізький міський голова (за згодою) 
 
 

Головко  
Олександр Степанович  
 

президент Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», голова Ради Запорізької обласної 
федерації роботодавців, голова Запорізької 
обласної ради підприємців (за згодою)  
 

Гугнін 
Едуард Анатолійович 

заступник голови облдержадміністрації 
 
 

Євдокименко 
Микола Михайлович 

голова правління ПрАТ «Запорізький 
автомобілебудівний завод» (за згодою) 
 
 
 



 2
 

Закарлюка 
Олег Васильович 
 

голова постійної комісії з питань земельних 
відносин, охорони надр, екології та раціонального 
природокористування Запорізької обласної ради, 
голова правління ПАТ «Пологівський 
олійноекстракційний завод» (за згодою) 
 

Каліман  
Олег Анатолійович 

директор фермерського господарства «Таврія-
Скіф» (за згодою)  
 

Колесник 
Юрій Михайлович 

ректор Запорізького державного медичного 
університету (за згодою) 
 

Лєх 
Ірина Іванівна 
 

заступник голови правління громадської організації 
«Купуй запорізьке» (за згодою) 

Луценко 
Катерина Василівна 

голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу та сільськогосподарського виробництва 
Запорізької обласної ради, директор приватно-
орендного підприємства «Агровиробнича фірма 
«Злагода» (за згодою) 
 

Любім   
Людмила Сергіївна 
 

голова постійної комісії з питань економічного 
розвитку інвестицій, регуляторної політики та 
підприємництва Запорізької обласної ради 
(за згодою) 
 

Мінько  
Сергій Анатолійович 
 

Мелітопольський міський голова (за згодою) 
 

Остаповець 
Олександр Анатолійович 

генеральний директор ВП «Запорізька АЕС»             
ДП НАЕК «Енергоатом» (за згодою) 
 

Фролов 
Микола Олександрович 

народний депутат України, ректор Запорізького 
національного університету, заслужений 
працівник освіти України (за згодою) 
 

Шамілов 
Володимир Іванович 
 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати (за згодою) 
 

Шурма  
Ростислав Ігорович  
 

генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» (за 
згодою) 
 

 
 

Директор Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації  

 
 
О. МАТВІЇШИНА 

 


