
      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної                                   
державної адміністрації 
 
27.04.2010    №  109 

 
Склад 

координаційної ради з питань молодіжної політики 
 при голові облдержадміністрації 

 
Ярмощук  
Микола Анатолійович 

заступник голови облдержадміністрації, 
голова координаційної ради 
 

Склярук Анастасія 
Володимирівна  

начальник управління у справах сім`ї, молоді 
та спорту облдержадміністрації, заступник 
голови координаційної ради 
 

Власова 
Наталія Федорівна 

директор комунального закладу «Обласний 
центр патріотичного виховання молоді» 
Запорізької обласної ради, секретар 
координаційної ради (за згодою) 
 

Члени координаційної ради: 
 

Бєліков 
Сергій Борисович 

ректор Запорізького національного технічного 
університету, голова ради ректорів вузів Ш-ІУ 
рівнів акредитації, депутат обласної ради           
(за згодою) 
 

Білий 
Юрій Степанович 

президент регіонального еколого-краєзнавчого 
центру „Сварог" (за згодою) 
 

Вєрозубов  
Олександр Георгійович 

начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Грачов 
Сергій Володимирович 
 

депутат обласної ради, голова обласного 
осередку „Ради молодих підприємців України” 
(за згодою) 
 

Грединарова 
Яна Ігорівна 
 

голова Запорізької обласної громадської 
організації «Щаслива країна» (за згодою) 

Драган  
Наталя Петрівна 

заступник голови Запорізької обласної 
молодіжної громадської організації  «Історико-
географічне товариство» (за згодою) 
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Заяц 
Дмитро Ігорович 
 

заступник голови студентської ради 
Запорізького юридичного інституту, член 
колегії Всеукраїнської студентської ради при 
Міністерстві освіти і науки України (за 
згодою) 
 

Іванченко 
Андрій Володимирович 
 

голова обласної студентської ради, голова 
профкому студентів Запорізького національно-
технічного університету (за згодою) 
 

Литвиненко 
Ігор Вікторович 
 

голова правління молодіжної громадської 
організації «Обласна ліга КВН» (за згодою) 

Ломикін 
Олексій Євгенійович 
 

голова Запорізької обласної молодіжної 
громадської організації «Батьківщина молода» 
(за згодою) 
 

Манько  
Віталій Олександрович 
 

голова обласної організації Народно-
демократичної ліги молоді України (за згодою) 

Межерицький  
Данило Анатолійович 
 

голова Запорізької обласної організації  
Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Національний студентський союз 
України» (за згодою) 
 

Носенко 
Інеса Ісаківна 
 

голова благодійного фонду «Мазаль – тов» (за 
згодою) 

Овчаров 
Максим Георгійович 
 

голова об’єднання молоді “Атомпрофспілка» 
Запорізької атомної електростанції (за згодою) 

Пидорич  
Руслан Олександрович 

начальник відділу у справах молоді ВАТ 
"Мотор-Січ" (за згодою) 
 

Позднякова  
Ірина Генадіївна 
 

голова Запорізької обласної організації 
«Народна самооборона» політичної партії 
«Вперед, Україно!» (за згодою) 
 

Понікарова 
Оксана Андріївна 

директор обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 
 

Псюкалєв 
Костянтин Георгійович 
 

голова цехового комітету профспілок, член 
комісії по роботі з молоддю ВАТ «Укрграфіт» 
(за згодою) 
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Пшеничний 
Олександр Миколайович 

начальник управління по роботі з молоддю   
ВАТ «Запоріжсталь» (за згодою) 

Рябенко  
Євген Миколайович 

директор обласного центру праці для молоді, 
депутат обласної ради (за згодою) 
 

Семененко  
Олена Володимирівна 

секретар постійної комісії обласної ради з 
питань молоді, спорту та туризму, депутат 
обласної ради (за згодою) 
 

Сиромятников  
Роман Михайлович 

голова обласної організації Спілки молоді 
регіонів України (за згодою) 
 

Філіпенко 
Ігор Сергійович 

начальник комітету у справах сім’ї та молоді 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

Фурса  
Олексій Олексійович  
 

начальник відділу виховної роботи 
Запорізького національного університету (за 
згодою) 
 

Хлебнікова 
Альона Андріївна 
 

голова студентського сенату Запорізької 
державної інженерної академії (за згодою) 

 
 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                 С.В. Лимарчук 


