
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  
обласної державної адміністрації 
 
28.05.2010                             № 152 

 
 

Склад  
обласної комісії з питань погашення заборгованості  

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

 
Петров 
Борис Федорович 

голова Запорізької обласної державної 
адміністрації, голова комісії 
 

Кальцев 
Володимир Федорович 

перший заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії 
 

Ярмощук 
Микола Анатолійович 

заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії 
 

Разуваєва 
Ірина Володимирівна 

заступник начальника Головного управління 
праці та соціального захисту населення 
Запорізької облдержадміністрації,  
секретар комісії 
 
Члени комісії: 

  
Ванат  
Петро Михайлович 

голова Запорізької обласної федерації 
роботодавців (за згодою) 
 

Величко 
Дмитро Георгійович 

начальник відділу з питань банкрутства в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Журавльов 
Володимир Анатолійович 
 

начальник Головного управління 
агропромислового розвитку Запорізької 
облдержадміністрації 
 

Землянський  
Віктор Анатолійович 

начальник УДСБЕЗ Головного управління 
МВС України в Запорізькій області, 
підполковник міліції (за згодою) 
 

Іванов 
Андрій Валерійович 

начальник Головного управління 
промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької облдержадміністрації  
(стажування) 
 

Казачук 
Анатолій Васильович 

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

заступник начальника регіонального відділення 
Фонду державного майна України по 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Коваль 
Андрій В’ячеславович 

заступник начальника контрольно-ревізійного 
управління в Запорізькій області (за згодою) 
 

Лукашев 
Юрій Вікторович 
 

начальник управління містобудування та 
архітектури Запорізької облдержадміністрації  
 

Медвідь 
Сергій Миколайович 

начальник Головного фінансового управління 
Запорізької облдержадміністрації 
 

Насонов  
Володимир Леонідович 

начальник територіальної державної інспекції 
праці у Запорізькій області (за згодою) 
 

Олефір 
Ольга Григорівна 

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

Панкратов 
Віктор Павлович 

начальник Головного управління праці  
та соціального захисту населення Запорізької 
облдержадміністрації  
 

П’ятницький 
Андрій Васильович 

заступник начальника Головного управління 
юстиції у Запорізькій області - начальник 
Державної виконавчої служби (за згодою) 
 

Свіркін 
Дмитро Олександрович 

начальник управління житлово-комунального 
господарства Запорізької облдержадміністрації 
 

Сластьон 
Віктор Максимович 
 

голова Запорізької обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 
 

Слепян 
Елла Валеріївна 

начальник Головного управління  
економіки облдержадміністрації 
 

Чемерисов 
Олександр Михайлович 

заступник голови Державної податкової 
адміністрації у Запорізькій області  
(за згодою) 
 

 
 
 
 

Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації      С.В. Лимарчук 
  


