
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

02.07.2004                                          
 N 270 

 
 
Про затвердження складу обласної робочої групи 
 із      забезпечення      перебування       офіційних  
спостерігачів від іноземних держав і міжнародних 
організацій   під   час   підготовки  та  проведення  
виборів Президента України у 2004 році 
 
 
 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2004 
№ 367-р “Про забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від 
іноземних держав і міжнародних організацій під час підготовки та проведення 
виборів Президента України у 2004 році”: 
 

1. Створити обласну робочу групу із забезпечення перебування в 
Запорізькій області офіційних спостерігачів від іноземних держав і 
міжнародних організацій, які перебуватимуть в Україні для спостереження за 
процесом підготовки та проведення виборів Президента України у 2004 році 
(далі – обласна робоча група). 

 
2. Затвердити склад обласної робочої групи (додається). 

 
 3. Дозволити керівнику обласної робочої групи залучати у разі потреби 
до її роботи відповідних фахівців за згодою їх керівників. 
 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Стрюка А.І. 

 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації               В.П. Березовський 
 
 
 
 
 
 



 
 Затверджено 

 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
02.07.2004              № 270 

 
 
 

Склад 
обласної робочої групи із забезпечення перебування в Запорізькій області 

офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій, які 
перебуватимуть в Україні для спостереження за процесом підготовки та 

проведення виборів Президента України у 2004 році 
 

 
  
Стрюк 
Анатолій Іванович 

заступник голови облдержадміністрації,  
керівник обласної робочої групи 
 

Члени обласної робочої групи: 
 

Вайтанік 
Костянтин Олександрович 

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючий справами 
виконкому Запорізької міської ради (за згодою) 
 

Кархачов  
Володимир Германович 

заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, начальник  
організаційного відділу 
 

Мальований 
Микола Михайлович 

начальник управління з питань внутрішньої 
політики облдержадміністрації 
 

Міщанин 
Вадим Васильович 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

Романюк  
Ганна Олександрівна 

начальник господарського відділу  
апарату облдержадміністрації 
 

Стеценко 
Михайло Михайлович 

керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради (за згодою) 
 

Чемодуров 
Микола Андрійович 

заступник начальника відділу з питань 
діяльності правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної роботи 
апарату облдержадміністрації 
 

 
 
 
 

Заступник голови, керівник  
апарату облдержадміністрації              Г.Ф. Коваленко 


