
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
10.02.2017                   № 49 
 

 
 

СКЛАД 
обласної комісії з питань погашення заборгованості  

з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат 

 
Бриль  
Костянтин Іванович  

голова обласної державної адміністрації, 
голова комісії 
 

Давтян  
Дмитро Олександрович  

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 
 

Гугнін  
Едуард Анатолійович   

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 
 

Разуваєва 
Ірина Володимирівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління праці та зайнятості Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, секретар комісії 
 
Члени комісії: 

 
Антонов  
Андрій Миколайович  

директор Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації  
 

Билим  
Олександр Миколайович 
 

начальник Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  
 

Бородін  
Віктор Валентинович  

голова комісії з проведення реорганізації 
Держфінінспекції в Запорізькій області, 
перший заступник начальника 
держфінінспекції (за згодою) 
 

Казачук 
Анатолій Васильович 

начальник Головного управління Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Крайній  
Валерій Григорович    

виконавчий директор Запорізької обласної 
федерації роботодавців (за згодою) 
 

Максимова  
Юлія Володимирівна  

начальник управління аналізу даних 
демографічної та соціальної статистики 
Головного управління статистики у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Медвідь 
Сергій Миколайович 

директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації 
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Мещан  
Ігор Вікторович  

директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації  
 

Панчук 
Інна Леонтіївна 

начальник відділу організації та контролю за 
виконанням рішень Управління державної 
виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Поляков  
Андрій Вікторович  

виконуючий обов’язки директора 
Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
 

Полякова  
Ірина Борисівна   

заступник начальника Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (за згодою) 
 

Сластьон 
Віктор Максимович 
 

голова Запорізької обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 
 

Спіріна  
Олена Дмитрівна   

начальник Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Стоячко  
Віталій Костянтинович   

старший уповноважений управління захисту 
економіки ГУНП України в Запорізькій 
області, підполковник поліції (за згодою) 
 

Хорошун  
Лариса Михайлівна  

начальник управління економічного розвитку 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

Чуктуров  
Петро Григорович    

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Щедровська  
Олена Анатоліївна   

начальник управління податків та зборів з 
фізичних осіб Головного управління ДФС у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Югаєв  
Максим Вікторович  

начальник відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління юстиції 
у Запорізькій області (за згодою)  
 

 
 
 

Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації      З.М. Бойко 
 


