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Склад
постійно діючої комісії з питань розвитку о. Хортиця
Головко
Анатолій Іванович

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова комісії

Буцанов
Валерій Панасович

- заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, заступник голови комісії

Зайковська
Олена Анатоліївна

- заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, заступник голови комісії

Сурченко
Сергій Володимирович

- заступник
генерального
Національного
заповідника
секретар комісії (за згодою)

директора
“Хортиця”,

Члени комісії:
Бабміндра
Дмитро Іванович

- начальник Запорізького обласного головного
управління земельних ресурсів (за згодою)

Богун
Сергій Володимирович

- начальник Державного управління екології та
природних ресурсів в Запорізькій області
(за згодою)

Бройде
Ігор Леонідович

- начальник управління з питань
Запорізької міської ради (за згодою)

Горьовий
Микола Андрійович

- начальник регіонального відділення Фонду
державного майна України по Запорізькій
області (за згодою)

Грищенко
Володимир Федосійович

- перший заступник Запорізького міського
голови з питань діяльності виконавчих органів
(за згодою)

Діденко
Віктор Іванович

- заступник начальника УМВС України в
Запорізькій області – начальник Запорізького
міського управління УМВС України в
Запорізькій області (за згодою)

Калмукіді
Людмила Юріївна

- начальник Запорізької обласної інспекції по
охороні пам'яток історії та культури (за згодою)

Козирєв
Валерій Кирилович

- директор культурного центру “Хортиця”
(за згодою)

Конарева
Ірина Едуардівна

заступник начальника
облдержадміністрації

управління

екології

культури
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Кузьмін
Олександр Сергійович

- заступник Запорізького міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади
(за згодою)

Лата
Микола Пилипович

- генеральний директор Запорізького державного
лісогосподарського об'єднання “Запоріжжяліс”
(за згодою)

Мальований
Микола Михайлович

- начальник управління з питань внутрішньої
політики облдержадміністрації

Оляніна
Олександра Павлівна

- начальник головного фінансового управління
облдержадміністрації

Пригаро
Михайло Володимирович

- начальник
управління
облдержадміністрації

Разумович
Андрій Іванович

- начальник головного управління економіки
облдержадміністрації

Савела
Володимир Григорович

- в.о. начальника управління житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

Сушко
Костянтин Іванович

- генеральний
директор
Національного
заповідника “Хортиця” (за згодою)

Трубін
Віктор Павлович

- начальник головного управління архітектури та
містобудування Запорізької міської ради
(за згодою)

Цвіркун
Олег Михайлович

- начальник Запорізького міського управління
земельних ресурсів (за згодою)

Шаталов
Олександр Леонідович

- директор інституту “Запоріжцивільпроект”
(за згодою)

Шкабарня
Євген Михайлович

- начальник управління містобудування
архітектури облдержадміністрації

Керівник апарату
облдержадміністрації

культури
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Р.В. Дригинич

