
  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  

 
                                                                         19.05.2010       №  138 

 
 
 

Склад 
спостережної комісії 

 
 

Ярмощук  
Микола Анатолійович 

заступник голови облдержадміністрації, 
голова спостережної комісії 
 

Васильченко 
Діна Володимирівна 

заступник голови Фонду сприяння 
діяльності кримінально-виконавчої системи 
області, секретар спостережної комісії 
(за згодою) 

 
Члени спостережної комісії: 

 
Барановський 
Володимир Григорович 

пастор тюремного служіння церкви 
християн віри євангельської “Світло 
Пробудження” (за згодою) 
 

Батліна 
Людмила Вікторівна 
 

член Хортицького товариства 
гуманітарного розвитку, професор 
Запорізького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  
(за згодою) 
 

Бичков 
Андрій Сергійович 

редактор Запорізької телерадіокомпанії 
“ТВ-5” (за згодою) 
 

Будилка 
Олександра Михайлівна  

кореспондент газети “Запорізька Січ”, 
дописувач порталу “Политсовет” 
(за згодою) 
 

Бухвак  
Андрій Григорович 

протопресвітер, настоятель храму Святого 
архістратига Михаїла Української Греко-
Католицької Церкви (за згодою) 
 

Волков 
Олег Вікторович 

керівник благодійного фонду 
Християнський центр реабілітації         
“Маран-Афа” (за згодою) 
 

Дмитренко 
Олександр Сергійович  

заступник начальника управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю облдержадміністрації  
 

Єрьоменко 
Сергій Вікторович 

фахівець соціальної роботи Центру обліку 
бездомних громадян при Запорізькій 
міській службі соціальної допомоги                      
(за згодою) 
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Іванченко 
Андрій Володимирович 
 

голова асоціації правозахисних організацій 
студентів, голова профспілкового комітету 
Запорізького національного технічного 
університету (за згодою) 
 

Клемешин 
Олександр Клавдійович 
 

начальник відділу у справах 
національностей та релігій 
облдержадміністрації  
 

Куратченко 
Ірина Євгенівна 

голова Запорізької обласної громадської 
організації “Об’єднання психологів та 
психоаналітиків “Взаємодія” (за згодою) 
 

Куриленко 
Тарас Олексійович 

пастор Християнської церкви “Нове 
Покоління” (за згодою) 
 

Лозовий 
Анатолій Іванович 

заступник начальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації  
 

Мажирін 
Володимир Євгенович 

настоятель храму на честь Святого 
Апостолу Іоанна Богослова Запорізької 
єпархії УПЦ МП (за згодою) 
 

Масленніков  
Олексій Олександрович  
 

керуючий Запорізькою єпархією 
Української Православної Церкви                     
(за згодою) 
 

Менделєва 
Юлія Валеріївна 
 

начальник відділу соціального 
обслуговування та реабілітації інвалідів, 
людей похилого віку Головного управління 
праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації  
 

Михайлова 
Аделіна Олексіївна 

заступник генерального директора з 
диспансерної роботи та експертизи 
тимчасової непрацездатності КУ СТМО 
“Фтизіатрія” (за згодою) 
 

Рябець 
Ольга Юріївна 

начальник відділу розвитку житлово-
комунального господарства та дорожнього 
будівництва Головного управління 
економіки облдержадміністрації  
 

Сергєєва 
Ольга Костянтинівна 
 

заступник начальника служби у справах 
дітей облдержадміністрації  

Сілін 
Костянтин Олексійович 
 

голова обласної організації товариства 
Червоного Хреста України (за згодою) 

Собіло  
Ян Янович  
 

генеральний вікарій Харківсько-Запорізької 
дієзезії Римо-Католицької Церкви                     
(за згодою) 
 

Стоматов 
Едуард Григорович 

заступник ректора інституту права                 
ім. Володимира Сташиса Класичного 
приватного університету (за згодою) 
 

Сугира 
Василь Савович 

голова комітету громадської організації 
“Департамент захисту прав і свобод 
людини” (за згодою) 
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Фомінцев 
Олексій Олександрович 

 
головний спеціаліст відділу з питань дітей, 
молоді, сім’ї та жінок управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації  
 

Хіврич 
Валентина Володимирівна 
 

головний спеціаліст відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти управління 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Шепелєва  
Тамара Олександрівна 
 

голова Асоціації “Профтехшкола 
Запоріжжя” (за згодою) 

 
 
 
 
 
Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                                  С.В. Лимарчук                         
 
 


