
ЗАТВЕРДЖЕНО 
        

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
10.02.2017                   № 50  

 
 

СКЛАД 
комісії з питань надання адресної грошової допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 
 
 

Гугнін 
Едуард Анатолійович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії 
 

Мещан  
Ігор Вікторович 
 

директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, заступник 
голови правління обласного Фонду соціальної 
підтримки громадян, які потребують 
невідкладної допомоги, заступник голови комісії 
 

Грек 
Ольга Володимирівна 

начальник відділу надання адресної допомоги 
комунальної установи «Комп’ютерний 
інформаційно-обчислювальний центр» 
Запорізької обласної ради, секретар комісії (за 
згодою) 
 
 

Члени комісії: 
 

Адєлєв 
Іван Васильович 

заступник начальника управління з питань 
соціально-економічного розвитку та бюджету 
виконавчого апарату Запорізької обласної ради 
(за згодою) 
 

Арабаджиєв 
Дмитро Юрійович 

завідувач кафедри загальноправових та 
політичних наук Запорізького національного 
технічного університету, співголова обласної 
координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства (за згодою) 
 

Воробйов 
Тимофій Алімович 
 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
бухгалтерського забезпечення Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

Герасименко 
Вікторія Володимирівна 
 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

Ільїн 
Олег Володимирович 

член постійної комісії з питань соціальної 
політики і праці Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
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Коломоєць 
Сергій Леонідович 

директор комунальної установи «Комп’ютерний 
інформаційно-обчислювальний центр» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Лосєва  
Ірина Вікторівна 

співголова президії обласної координаційної 
ради громадських об’єднань та організацій по 
роботі з громадянами, які потребують соціальної 
підтримки (за згодою) 
 

Мороз 
Олена Святославівна  

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління реформ і 
розвитку медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

Рябак 
Галина Миколаївна 

заступник директора департаменту-начальник 
управління економіки та фінансів Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

Самоєнко  
Олена Олександрівна 

головний спеціаліст відділу позашкільної, вищої 
освіти та інтернатних закладів управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
 

Сергєєва 
Ольга Костянтинівна 

заступник начальника Служби у справах дітей 
облдержадміністрації 
 

Фісюк 
Олена Вадимівна 

заступник начальника управління експлуатації 
житлового фонду та систем життєзабезпечення-
начальник відділу житлової політики та 
благоустрою Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації  

 
 
 
Заступник голови-керівник апарату 
обласної державної адміністрації     З.М. Бойко 


