
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
30.04.2010  №  111 
  

 
 

Склад 
Запорізької регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів  

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при  
голові обласної державної адміністрації 

 
Петров 
Борис Федорович 

голова Запорізької облдержадміністрації, 
голова регіональної ради 
 

Лимарчук 
Станіслав Вікторович 

заступник голови – керівник  апарату 
облдержадміністрації, виконавчий секретар 
регіональної ради 
 

 
Члени регіональної ради: 

 
Андрюшечкін 
Дмитро Володимирович 
 

голова постійної комісії з питань земельних 
відносин та адміністративно-територіального 
устрою (за згодою) 
 

Анісімов 
Леонід Олександрович 

заступник голови  обласної ради (за згодою) 
 
 

Аносов 
Іван Павлович 
 

голова постійної комісії з питань соціальної 
політики та праці (за згодою) 

Бабенко  
Володимир Якович 
 

голова Розівської  районної ради (за згодою) 

Баздирев 
Петро Федорович 
 

голова Приазовської  районної ради (за 
згодою) 

 
Бакуменко 
Іван Іванович 
 

голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу (за згодою) 

Березовський  
Володимир Петрович 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

Бєліков 
Микола Сергійович 

голова Кам`янсько-Дніпровської 
райдержадміністрації  
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Бойченко 
Сергій Миколайович 
 

голова Запорізької райдержадміністрації  
 

Борисенко 
Сергій Андрійович 
 

голова Вільнянської райдержадміністрації  
 

Брус 
Аркадій Аркадійович 
 

голова Чернігівської райдержадміністрації 

Буцанов 
Валерій Панасович 
 

голова  Приморської райдержадміністрації 
 
 

Гоменюк 
Іван Артемович 
 

голова Запорізької  районної ради (за згодою) 

Горбенко  
Анатолій  Іванович 
 

голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, материнства та дитинства (за 
згодою) 

Грачов 
Сергій Володимирович   
 

голова Василівської райдержадміністрації  
 

Грачов 
Володимир Сергійович 
 

голова Василівської районної ради (за 
згодою) 

Гребенніков 
Володимир Іванович 
 

голова Новомиколаївської районної ради (за 
згодою) 

Долгий 
Євген Юрійович 

голова Приазовської райдержадміністрації 
 
 

Долженко 
Станіслав Володимирович 
 

голова Веселівської районної ради (за 
згодою) 

Донченко 
Олександр Митрофанович 
 

голова Вільнянської районної ради (за 
згодою) 

Дорошенко 
Олександр Свиридович 
 

голова Кам`янсько-Дніпровської районної 
ради  (за згодою) 

Дудка 
Олександр Іванович 
 

голова Гуляйпільської райдержадміністрації  
 

Ємельяненко голова Оріхівської райдержадміністрації  



 3 
Віктор  Андрійович  
 

 

Єсипенко 
Юрій Олегович 
 

голова Мелітопольської районної ради (за 
згодою) 

Журавльов 
Павло Іванович 
 

голова Пологівської  районної ради (за 
згодою) 

Зайковський 
Володимир Омелянович 
             

голова  Куйбишевської райдержадміністрації  
 

Зайцев 
Сергій Іванович 

Орлянський сільський голова Василівського 
району (за згодою) 
 

Кальцев 
Володимир Федорович 
 

перший заступник голови 
облдержадміністрації  
 

Карташов  
Євген Григорович 
 

Запорізький міський голова  (за згодою) 
 

Клепаков 
Олександр Олексійович 

перший заступник голови обласної ради (за 
згодою) 
 

Коровка 
Євген Григорович 
 

голова Гуляйпільської районної ради (за 
згодою) 

Котелевський 
Ігор Вікторович 
 

Токмацький  міський голова   (за згодою) 
                                                             

Кошеленко 
Віталій Олександрович 
 

голова Чернігівської  районної ради (за 
згодою) 

Куковинець 
Ірина Миколаївна 
 

голова Веселівської райдержадміністрації  

Кулібов 
Олександр Володимирович 
 

Енергодарський   міський голова  (за згодою) 

Кутіков 
Сергій Миколайович  
 

голова Якимівської райдержадміністрації 
 

Літвінов 
Олександр Іванович 

Комишуваський селищний голова 
Оріхівського району (за згодою) 
 

Логвиненко Кіровський сільський голова Вільнянського 
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Тетяна Дмитрівна району (за згодою) 

 
Мануйлов 
Олександр Григорович 
                                         

голова Новомиколаївської 
райдержадміністрації 
 

Матвієнко 
Павло Дмитрович  

голова Запорізької обласної ради (за згодою) 
 
 

Межейко 
Віктор Іванович 
 

голова постійної комісії з питань молодіжної 
політики, фізичної культури, спорту і 
туризму (за згодою) 
 

Мефьодова 
Лариса Сергіївна 
 

заступник голови облдержадміністрації  
 

Нєдєлько 
Олексій Олександрович 
 

голова Мелітопольської райдержадміністрації  
 

Ольшанський 
Сергій Миколайович 
 

голова постійної комісії з питань 
регуляторної політики та  підприємництва (за 
згодою) 
 

Онишко 
Олександр Вікторович 
 

голова Приморської  районної ради (за 
згодою) 

Пашков 
Володимир Васильович 

голова постійної комісії з питань прав 
людини, інформації та  свободи слова (за 
згодою) 
 

Передерій 
Сергій Васильович 
 

голова Михайлівської райдержадміністрації 
 

Петров 
Роман Борисович 
 

голова постійної комісії з питань 
раціонального використання та охорони надр 
(за згодою) 
 

Подольний  
Геннадій Володимирович 
 

голова Якимівської  районної ради (за 
згодою) 

Ревут 
Володимир Федорович 
 

голова Розівської райдержадміністрації 

Савчук 
Юрій Васильович 
 

голова Куйбишевської районної ради (за 
згодою) 
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Сватьєва 
Валентина Володимирівна 
 

голова постійної комісії з питань з питань 
науки, освіти та культури (за згодою) 

Свєшніков 
Валерій Валентинович 
 
 

голова постійної комісії з питань законності, 
боротьби з корупцією, регламенту, 
депутатської діяльності та  депутатської 
етики (за згодою) 
 

Свистун 
Іван Григорович 
 

голова постійної комісії з питань власності та 
житлово-комунального господарства (за 
згодою) 
 

Світлицький 
Анатолій Анатолійович 
 

заступник голови обласної ради (за згодою) 
 
 

Серга 
Надія Іванівна 

Біленківський сільський голова Запорізького 
району (за згодою) 
 

Сичов 
Дмитро Вікторович 
 

Мелітопольський  міський голова  (за згодою) 

Сквірський 
Олег Михайлович 
 

голова постійної комісії з питань екології та 
природокористування (за згодою) 

Супрун 
Володимир Михайлович 
 

голова Великобілозерської районної ради (за 
згодою) 

Тарасов 
Володимир Григорович 
 
 

голова постійної комісії з питань 
будівництва, транспорту, зв’язку та паливно-
енергетичного комплексу (за згодою) 

Фатєєв  
Микола Іванович 
 

голова Михайлівської районної ради (за 
згодою) 

Фролов  
Станіслав Миколайович 
 

голова  Бердянської районної ради (за 
згодою) 

   
Фукс 
Геннадій Григорович 
 

заступник голови облдержадміністрації  

Холодний 
Віктор Володимирович 
 

голова постійної комісії з питань бюджету (за 
згодою) 

Чепурной 
Володимир Павлович  

голова Бердянської райдержадміністрації  
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Чесноков 
Іван Іванович 
 

голова  Пологівської райдержадміністрації  

Шамілов 
Володимир Іванович 

голова постійної комісії з питань економіки, 
промислової політики та інвестицій (за 
згодою) 
 

Шаповалов 
Євгеній Іванович 
 

Бердянський  міський голова  (за згодою) 

Швігл 
Ярослав Ярославович 

Новгородський сільський голова 
Мелітопольського району (за згодою) 
 

Шентябін 
Володимир Іванович 
 

голова Великобілозерської 
райдержадміністрації 

Шинкаревич 
Валерій Ярославович 

Чубарівський сільський голова Пологівського 
району (за згодою) 
 

Шлепак 
Любов Миколаївна 

Єлисеївський сільський голова Приморського 
району (за згодою) 
 

Яковлєв 
Данило Юрійович 

керуючий справами виконавчого апарату 
обласної ради (за згодою) 
 

Ярмощук 
Микола Анатолійович 
 

заступник голови облдержадміністрації  
 

Ярошенко 
Олександр Іванович 
 

голова Токмацької райдержадміністрації 
 

 
 
 
 
Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації   

 
С.В. Лимарчук 

 


