
                                       Затверджено 
 

розпорядження  голови обласної          
державної адміністрації 
  
24.05.2005                      №  171    

 
С к л а д 

організаційного  комітету з підготовки та проведення 
Всеукраїнського свята „Моя майбутня Україна” 

 
 
 

Зайковська  
Олена Анатоліївна 

 заступник   голови   Запорізької  
обласної державної адміністрації,  
голова організаційного комітету 
 

Свєткова  
Ольга Віталіївна 

 начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації, заступник голови 
організаційного комітету 
 

Чурикова 
Лариса Василівна 
 

 заступник начальника відділу шкіл і 
держінспекції управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова  
координаційного штабу свята  
 

   
Члени організаційного комітету: 

   
 

Батаєв 
Віктор Павлович 
 

- начальник головного управління 
промисловості, енергетики, транспорту та 
зв’язку облдержадміністрації 
 

Бобро 
Геннадій Володимирович 
 

- директор  Палацу спорту „Юність”  
(за згодою) 

Вовкун  
Василь Володимирович 

- представник Міжнародного благодійного 
фонду  „Україна  3000” (за згодою) 
 

Гайдук 
Валерій Васильович 

- начальник управління охорони  
здоров’я облдержадміністрації 
 

Діденко 
Любов Василівна 

- начальник управління у справах преси та 
інформації облдержадміністрації 
 

Карташов 
Євген Григорович 
 

- Запорізький міський голова (за згодою) 
 

Климчук  
Олег  Зіновійович 

- представник Міжнародного благодійного 
фонду „Україна  3000” (за згодою) 
 

Коваленко  
Олена Миколаївна 

- представник Міжнародного благодійного 
фонду „Україна   3000” (за згодою) 
 

Козирев 
Валерій Кирилович 

- директор центру дозвілля „Хортиця” 
(за згодою) 
 
 

Кузьмін 
Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів (за згодою) 
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Кутя 
Микола Іванович 

- директор міського палацу дитячої та  
юнацької творчості (за згодою) 
 

Лобанов 
Володимир Євгенович 

- начальник управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації 
 

Ляпін  
Дмитро Вадимович 

- голова правління Міжнародного благодійного 
фонду „Україна  3000” (за згодою) 
 

Мірошніченко 
Андрій Анатолійович 

- представник Міжнародного благодійного 
фонду „Україна  3000” (за згодою) 
 

Пригаро 
Михайло Володимирович 

- начальник управління культури 
облдержадміністрації 
 

Севальнєв 
Анатолій Іванович 
 

- головний державний санітарний лікар  
Запорізької обласної санітарно-
епідеміологічної станції (за згодою) 
 

Секиринський 
Дмитро Олександрович 

- начальник управління освіти і науки 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

Склярук 
Анастасія Володимирівна 

- начальник управління у справах сім’ї  
та молоді облдержадміністрації 
 

Степаненко 
Віктор Григорович 
 

- начальник управління з питань  
фізичної культури, спорту та туризму 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

Сушко 
Костянтин Іванович 
 

- директор Національного заповідника 
„Хортиця”  (за згодою) 

Філон  
Олена Анатоліївна 

- представник Міжнародного благодійного 
фонду „Україна  3000” (за згодою) 
 

Фролов 
Микола Олександрович 

- ректор Запорізького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
історичних наук, доцент (за згодою) 
 

Черниш 
Ірина Володимирівна 

- начальник управління культури 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації             В.І. Левченко 
 
 
 
 
 
 
 


