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Склад 
координаційної ради з реалізації Проекту «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду» в Запорізькій області ПРООН в Україні 
 
 
Кальцев 
Володимир Федорович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова координаційної ради 
 

Анісімов 
Леонід Олександрович 

заступник голови обласної ради, 
співголова координаційної ради (за згодою) 
 

Міщанин 
Вадим Васильович 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, 
заступник голови координаційної ради 
 

Рябий  
Олександр Володимирович 

координатор Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду» по 
Запорізькій області (за згодою) 
 
 

Гребенюк 
Ірина Іванівна 

координатор Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду» по 
Запорізькій області (за згодою) 
 

 
 Члени ради: 

 
Брус 
Аркадій  Аркадійович 

голова Чернігівської районної державної 
адміністрації  
 
 

Гребенніков 
Володимир Іванович 

голова Новомиколаївської районної ради (за 
згодою)  
 

Дудка 
Олександр Іванович 

голова Гуляйпільської районної державної 
адміністрації   
 

Журавльов 
Павло Іванович 

голова Пологівської районної ради (за згодою) 
 
 

Зайковський 
Ігор Олександрович 

голова Куйбишевської районної  державної 
адміністрації 
 

Інякіна 
Марина Володимирівна 

заступник начальника - начальник відділу 
реєстрації нормативно-правових актів, легалізації 
об’єднань громадян, правової роботи та правової 
освіти Головного управління юстиції у 
Запорізькій області (за згодою) 
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Коровка 
Євген Григорович 
 

голова Гуляйпільської районної ради (за згодою) 
 

Кошеленко 
Віталій Олександрович 
 

голова Чернігівської районної ради (за згодою) 
 
 

Лукашев 
Юрій Вікторович 

начальник управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 
 

Мануйлов 
Олександр Григорович 
 

голова Новомиколаївської районної державної 
адміністрації 

Медвідь 
Сергій Миколайович 

начальник Головного фінансового управління 
облдержадміністрації 
 

Міщенко 
Максим Анатолійович 

перший заступник начальника управління у 
справах преси та інформації 
облдержадміністрації 
 

Онишко 
Володимир Омелянович 
 

голова Приморської районної державної 
адміністрації 

Погрібняк 
Микола Анатолійович 

голова представництва Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Запорізькій області (за згодою) 
 

Савчук 
Юрій Васильович 
 

голова Куйбишевської районної ради (за згодою) 
 

Слепян 
Елла Валеріївна 

начальник Головного управління економіки 
облдержадміністрації 
 

Старун 
Сергій Миколайович 

голова Приморської районної ради (за згодою) 
 
 

Супрун 
Володимир Михайлович 

голова Великобілозерської  районної ради (за 
згодою 

 
Фролов 
Станіслав Миколайович 
 

 
голова Бердянської районної ради (за згодою) 
 
 

Чемерисов 
Олександр Михайлович 

заступник голови Державної податкової 
адміністрації у Запорізькій області (за згодою) 
 

 
Чепурний  
Володимир Павлович 

 
голова Бердянської районної державної 
адміністрації  
 

Чесноков 
Іван Іванович 

голова Пологівської районної державної 
адміністрації  
 

Шентябін 
Володимир Іванович 

голова Великобілозерської районної державної 
адміністрації  
 

 

 

Заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації                                                       С.В. Лимарчук  


