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№ 364

Склад
організаційного комітету з відзначення 60-річчя визволення України від
фашистських загарбників
Березовський
Володимир Петрович

голова обласної державної адміністрації,
голова організаційного комітету

Світлицький
Анатолій Анатолійович

перший заступник голови обласної державної
адміністрації

Стрюк
Анатолій Іванович

заступник
голови
адміністрації

Сізінцова
Лариса Анатоліївна

заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, заступник голови оргкомітету

обласної

державної

Члени організаційного комітету:
Бельмас
Людмила Миколаївна

начальник
управління
облдержадміністрації

культури

Бережний
Олександр Павлович

заступник голови обласної ради (за згодою)

Бочарова
Ірина Володимирівна

уповноважений представник Держкомітету
України у справах ветеранів (за згодою)

Василега
Людмила Вікторівна

директор Запорізького обласного центру
патріотичного виховання молоді (за згодою)

Горбильов
Євген Андрійович

військовий комісар Запорізького обласного
військового комісаріату (за згодою)

Закальський
Віктор Олександрович
Діденко
Любов Василівна

командир Запорізького гарнізону (за згодою)

Казачук
Анатолій Васильович

начальник головного управління пенсійного
фонду України в Запорізькій області (за згодою)

Кархачов Володимир
Германович

заступник
керівника
апарату
облдержадміністрації, начальник оргвідділу

Лашкул
Зінаїда Василівна

начальник
управління
облдержадміністрації

Лобанов
Володимир Євгенович

начальник управління
культури,
спорту
облдержадміністрації

начальник управління у справах преси та
інформації облдержадміністрації

з

охорони

здоров'я

питань
та

фізичної
туризму

2

Мальований
Микола Михайлович

начальник управління з питань внутрішньої
політики облдержадміністрації

Павлєй
Ігор Володимирович

голова обласного комітету Товариства сприяння
обороні України (за згодою)

Панкратов
Віктор Павлович

начальник головного управління
соціального
захисту
облдержадміністрації

Панченко
Олександр Вікторович

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

Сергєєва
Ольга Костянтинівна

начальник управління у справах сім`ї та молоді
облдержадміністрації

Сидоренко
Михайло Михайлович

голова
Запорізької
обласної
організації
Українського товариства охорони пам`яток
історії та культури (за згодою)

Сльота
Василь Петрович

керівник обласного відділення пошукововидавничого
агентства
“Книга
Пам'яті”
України” (за згодою)

Солодовник
Іван Васильович

голова обласної ради ветеранів війни та праці
(за згодою)

Тедєєв
Олександр Сергійович

директор Державного
області (за згодою)

Ульянова
Олена Іванівна

начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації

Шаповалов
Георгій Іванович

директор Запорізького обласного краєзнавчого
музею (за згодою)

Заступник голови,
керівник апарату обласної
державної адміністрації

архіву

праці та
населення

Запорізької

Г.Ф. Коваленко

