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СКЛАД 
колегії Департаменту культури, туризму, національностей та релігій 

Запорізької обласної державної адміністрації 
 
Мороко 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій обласної 
державної адміністрації, заслужений 
працівник культури України, голова колегії 
 

Анісімова  
Марина Миколаївна  

заступник директора -начальник управління 
культури і туризмуДепартаменту культури, 
туризму, національностей та релігій обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
колегії 
 

Абеляшева 
Людмила Анатоліївна 

начальник відділу культури і туризму 
управління культури і туризму 
Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій обласної 
державної адміністрації, секретар колегії 
 
Члени колегії: 

 
Білов 
Сергій Олександрович 

директор департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради (за згодою)  
 

Бойко  
Олена Іванівна 

голова обласної організації профспілки 
працівників культури (за згодою) 
 

Волкова  
Ольга Василівна  

в.о. директора комунального закладу 
«Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека» Запорізької обласної ради  
(за згодою) 
 

Володьков 
Микола Миколайович  

директор Палацу культури металургів  
ВАТ «Запоріжсталь», голова ради директорів 
закладів культури гірничо-металургійного 
комплексу України, заслужений працівник 
культури України (за згодою) 
 

Гармаш  
Ігор Іванович 

регіональний представник Українського 
центру культурних досліджень (за згодою) 
 

Гресик 
Ірина Станіславівна 

голова Запорізької організації Національної 
Спілки художників України, заслужений 
художник України (за згодою) 
 

Златова 
Олена Борисівна 

т.в.о. директора комунальної установи 
«Обласний методичний центр культури і 
мистецтва» Запорізької обласної ради  
(за згодою) 
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Конарева 
Ірина Едуардівна 

генеральний директор комунального закладу 
«Запорізька обласна філармонія» Запорізької 
обласної ради, заслужений працівник 
культури України (за згодою) 
 

Маруфенко 
Римма Олександрівна  

голова виконавчої ради громадської 
організації «Запорізька обласна туристична 
організація» (за згодою) 
 

Мордовской 
Михайло Михайлович 

директор комунального закладу 
«Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Мяло 
Павло Іванович  

заступник директора -начальник управління 
міжнаціональних відносин Департаменту 
культури, туризму, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації 
 

НауфальХамдані голова громадської організації «Арабський 
центр», президент Асоціації національних 
меншин Запорізької області (за згодою) 
 

Остапенко  
Максим Анатолійович  

генеральний директор Національного 
заповідника «Хортиця» (за згодою) 
 

Пелюк 
Сергій Олександрович 

директор комунального закладу «Запорізьке 
музичне училище ім.. П.І. Майбороди» 
Запорізької обласної ради, заслужений 
працівник культури України (за згодою) 
 

Семікін 
Михайло Олександрович  

начальник відділу культури Мелітопольської 
міської ради (за згодою) 
 

Шкляренко 
Віталій Миколайович 

директор-художній керівник комунального 
закладу «Запорізький академічний обласний 
театр юного глядача» Запорізької обласної 
ради, заслужений працівник культури 
України (за згодою) 

 
 
 
Директор Департаменту культури,  
туризму, національностей та релігій  
обласної державної адміністрації                                             В. МОРОКО 


