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№ 139

22.04.2005 к л а д
обласної комісії з питань організації оздоровлення
та відпочину дітей і підлітків влітку 2005 року

Зайковська
Олена Анатоліївна

заступник голови
облдержадміністрації, голова комісії

Гапоненко
Геннадій Іванович

голова облпрофради, заступник
голови комісії (за згодою )

Семенов
В’ячеслав Володимирович

виконавчий директор Запорізького
обласного союзу промисловців і
підприємців (роботодавців)
„Потенціал”, заступник голови
комісії (за згодою)

Сергєєва
Ольга Костянтинівна

начальник управління у справах сім’ї
та молоді облдержадміністрації,
заступник голови комісії
Члени комісії:

Бойко
Тетяна Миколаївна

начальник відділу контролю у сфері
освіти та культури контрольноревізійного управління в Запорізькій
області (за згодою)

Дмитренко
Вікторія Миколаївна

заступник начальника управління з
питань фізичної культури, спорту та
туризму облдержадміністрації

Дьякова
Тамара Матвіївна

завідуюча відділенням гігієни дітей та
підлітків Запорізької обласної
санітарно-епідеміологічної станції (за
згодою)

Заіц
Антоніна Іванівна

начальник служби у справах
неповнолітніх облдержадміністрації
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Ісаєва
Тетяна Василівна

начальник відділу контролю в галузі
послуг контрольно-ревізійного управління в Запорізькій області (за згодою)

Коваленко
Геннадій Петрович

заступник начальника управління
освіти і науки облдержадміністрації

Лепа
Володимир Володимирович

головний спеціаліст з питань
медичного захисту головного
управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації (за згодою)

Масюк
Наталія Олександрівна

головний спеціаліст управління у
справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації

Мержев
Федір Костянтинович

начальник територіального управління
Держнаглядохоронпраці в
Запорізькій області (за згодою)

Молчанов
Юрій Владиславович

начальник управління
адміністративної служби міліції
управління МВС України в Запорізькій
області (за згодою)

Назаренко
Микола Миколайович

начальник відділення кримінальної
міліції у справах неповнолітніх
управління МВС України в
Запорізькій області (за згодою)

Паращук
Наталія Миколаївна

начальник відділу регіональної
культурної політики управління
культури облдержадміністрації

Полковникова
Ольга Яківна

начальник
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради (за згодою)

Резниченко
Галина Іванівна

заступник начальника управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації
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Севальнєв
Анатолій Іванович

головний державний санітарний лікар
Запорізької обласної санітарноепідеміологічної станції (за згодою)

Сластьон
Віктор Максимович

заступник голови облпрофради (за
згодою)

Смаглюк
Анатолій Павлович

начальник Запорізького управління у
справах захисту прав споживачів (за
згодою)

Черепєхін
Анатолій Васильович

завідуючий
відділом
культурномасової,
спортивної
роботи
і
оздоровлення облпрофради (за згодою)

Шевченко
Галина Федорівна

начальник
відділу
соціального
обслуговування
та
реабілітації
інвалідів,
людей похилого
віку
головного
управління праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

В.І. Левченко

