
                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації   
 
17.05.2017                 № 229 
 

СКЛАД 
робочої групи з розроблення програми  «Безпечна область»  

 
Бойко 
Зінаїда Михайлівна 

заступник голови – керівник апарату 
Запорізької обласної державної адміністрації, 
керівник робочої групи 
 

Збаранський 
Валерій Іванович 

начальник Управління зв’язку та 
телекомунікацій Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області, 
підполковник поліції, заступник керівника 
робочої групи (за згодою) 
 

Дорошенко 
Віталій Валерійович 

співробітник Управління Служби безпеки 
України в Запорізькій області, заступник 
керівника робочої групи (за згодою) 
 

 
Члени робочої групи: 

 
Баглай  
Олександр Миколайович 

заступник Токмацького міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
(за згодою) 
 

Воротинцев 
Антон Григорович 

начальник відділення супроводженню 
інформаційно-телекомунікаційних систем 
відділу зв’язку, автоматизації та захисту 
інформації штабу Бердянського 
прикордонного загону  (за згодою) 
 

Гришаєва 
Людмила Сергіївна 

перший заступник Гуляйпільської районної 
державної адміністрації 

Данілов 
Ілля Леонідович 

заступник начальника інформаційно-
телекомунікаційного вузла Запорізького 
обласного військового комісаріату (за 
згодою) 
 

Джіоєв 
Гурам Данієлович 

голова Токмацької районної державної 
адміністрації 
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Журавльов  
Володимир Анатолійович 

перший заступник голови Мелітопольської 
районної державної адміністрації 
 

Зенкін 
Юрій Валерійович 
 

заступник голови Запорізької районної 
державної адміністрації 
 

Зикова 
Ірина Федорівна 

перший заступник голови Кам’янсько-
Дніпровської районної державної 
адміністрації 
 

Караулов  
Олексій Іванович 
 

начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної 
роботи апарату Запорізької обласної 
державної адміністрації 
 

Клименко 
Андрій Олексійович 

перший заступник голови Пологівської 
районної державної адміністрації 
 

Кудря  
Ігор Іванович 

перший заступник Енергодарського міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (за згодою) 
 

Мішок 
Сергій Миколайович 

перший заступник Запорізького міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (за згодою) 
 

Молодецький  
Роман Феліксович 
 

голова Бердянської районної державної 
адміністрації  

Руденко  
Олександр Андрійович 
 

голова Вільнянської районної державної 
адміністрації 

Слабишев 
Євген Олександрович 

заступник начальника Управління 
превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Смирнов 
Олексій Валентинович 

перший заступник голови Приморської 
районної державної адміністрації 
 

Спасська 
Інна Миколаївна 

заступник голови Михайлівської районної 
державної адміністрації 
 

Устименко  
Олександр Валентинович 

перший заступник голови Василівської 
районної державної адміністрації  
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Федоров 
Іван Сергійович 
 

заступник Мелітопольського міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 
(за згодою) 
 

Філіпович  
Валерій Володимирович 
 

перший заступник голови Розівської районної 
державної адміністрації 

 
Холод  
Олексій Олексійович 
 

 
секретар Бердянської міської ради (за згодою) 

Цибулько 
Олександр Юрійович 

перший заступник Оріхівської районної 
державної адміністрації  
 

Шивцов 
Артур Юрійович 

співробітник Управління Служби безпеки 
України в Запорізькій області (за згодою) 
 

 
 
 
Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації                                                                  З.М. Бойко 


