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Склад 
Координаційної ради з питань забезпечення  

житлом військовослужбовців та членів їх сімей 
 
 

Самардак  
Григорій Вікторович 

перший заступник голови 
облдержадміністрації, голова 
Координаційної ради 
 

Разумович 
Андрій Іванович 

начальник головного управління економіки 
облдержадміністрації, заступник голови 
Координаційної ради 
  

Сазонов  
Валерій Іванович 

головний спеціаліст відділу з питань 
діяльності правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації, секретар 
Координаційної ради 

 
Члени Координаційної ради: 

 
Бочарова 
Ірина Володимирівна 
 

уповноважений представник Державного 
комітету України у справах ветеранів       
(за згодою) 
 

Воробйова 
Ганна Захарівна 
 
 

голова Запорізького міського фонду 
правового та соціального захисту сімей 
військовослужбовців загиблих в мирний 
час (за згодою) 
 

Донін  
Петро Семенович 

заступник військового комісара 
Запорізького військового комісаріату 
(за згодою) 
 

Дігтяренко 
Ігор Анатолійович 
 

командир військової частини  3033 
внутрішніх військ МВС України               
(за згодою) 
             

Закальський  
Віктор Олександрович 
 

начальник Запорізького військового 
гарнізону (за згодою) 

Ковков  
Валерій Юхимович 

позаштатний радник голови Національного 
координаційного центру адаптації 
військовослужбовців, звільнених у запас 
або відставку, та конверсії колишніх 
військових об’єктів у Запорізькій області 
(за згодою) 
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Клепаков 
Олександр Олексійович 

голова постійної комісії з питань бюджету 
обласної ради (за згодою) 
 

 
Крещук 
Микола Олексійович 

 
заступник Запорізького міського голови з 
питань  діяльності виконавчих органів 
міської ради (за згодою) 
 

Міняйло 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації  
 

Наметченко 
Олександр Віталійович 
 

голова Запорізького обласного об’єднання 
Української Спілки ветеранів Афганістану  
(за згодою) 
 

Оляніна 
Олександра Павлівна 
 

начальник головного фінансового 
управління облдержадміністрації  

Прохоров 
Михайло Федорович 

заступник начальника  УМВС України в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Тетерук 
Валерій Володимирович 

начальник управління Державного 
департаменту України з питань виконання 
покарань в Запорізькій області (за згодою) 
 

Фоменко 
Олександр Петрович 

заступник начальника управління СБУ в 
Запорізькій області(за згодою) 
 

Швець 
Василь Петрович 
 

начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації  

Янько 
Володимир Кузьмич 
 

начальник головного управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації  
 

Яковець 
Олександр Анатолійович 

начальник головного управління МНС 
України в Запорізькій області (за згодою) 
 

 
                                             
 
 
Заступник голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                       Г.Ф. Коваленко  
 
 


