
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 
        Розпорядження голови обласної
        державної адміністрації 
         
        28.01.2016                   № 19  
 
 

СКЛАД 
координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам 

при Запорізькій обласній державній адміністрації 
 
 
Гугнін 
Едуард Анатолійович 

 заступник голови облдержадміністрації,  
голова координаційної ради 
 

Клименко 
Вікторія Іванівна 

 директор  Департаменту охорони здоров’я  
облдержадміністрації,  перший заступник 
голови  координаційної ради 
 

Литвин  
Ігор Васильович 
 

 голова правління Запорізького обласного 
відділення Всеукраїнської благодійної орга-
нізації  “Всеукраїнська   мережа    людей, які 
живуть  з  ВІЛ»,  заступник  голови 
координаційної  ради (за згодою) 
 

Сілін 
Костянтин Олексійович 
 

 голова Запорізької обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України, 
заступник  голови координаційної  ради (за 
згодою) 
 

Циганкова 
Алла Миколаївна 

 завідувач відділення особливо небезпечних 
інфекцій державної установи “Запорізький 
обласний лабораторний центр Держсанепід-
служби України»,  секретар координаційної 
ради (за згодою) 

 
 

Члени координаційної ради: 
 

   
Башлай 
Олександр Григорович 
 

 виконуючий обов’язки головного лікаря 
комунальної установи «Запорізький облас-
ний центр здоров’я» Запорізької обласної 
ради (за згодою) 
 

Велигодська 
Олена Вадимівна 

 завідувач  обласного центру моніторингу та 
оцінки  виконання  програмних заходів з 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу комунальної 
установи «Запорізький  обласний  центр  з  
профілактики та  боротьби зі СНІДом» 
Запорізької обласної ради (за згодою)  
 

Герасименко 
Вікторія Володимирівна 

 начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту 
соціального захисту  населення обласної 
державної адміністрації  
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Дорошенко 
Ірина Володимирівна 
 

 регіональний представник Всеукраїнської 
благодійної організації «Об’єднання жінок 
України, яких торкнулася епідемія ВІЛ, 
«Позитивні жінки» (за згодою) 
 

Доценко 
Наталія Вікторівна 

 президент благодійного фонду “Сподівання” 
(за згодою) 
 

Жабінський 
Володимир Михайлович 
 

 перший заступник начальника управління 
Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області (за згодою) 

   
Захарчук  
Віктор Миколайович 
 

 заступник  директора Департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
 

Клімченко 
Олена Василівна 
 
 

 голова  постійної  комісії  обласної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства та 
дитинства  (за згодою) 
   

Коваленко 
Олена Олександрівна  
 

 директор благодійного фонду  
«Біла ромашка» (за згодою) 

Коваленко 
Юрій Борисович 

 головний   лікар   комунальної   установи 
“Запорізький обласний клінічний шкірно-
венерологічний  диспансер”  Запорізької   
обласної ради  (за згодою) 
 

Коршунов 
Денис Руфінович 

 регіональний представник Всеукраїнської 
громадської організації  «Асоціація учасни-
ків замісної підтримувальної терапії 
України»  (за згодою) 
 

Левченко  
Володимир Анатолійович 
 

 голова правління Запорізької обласної 
громадської організації «Право на життя - 
Запоріжжя»  (за згодою) 
 

Мілевський 
Ростислав Юрійович 
 

 директор Запорізького обласного благодій-
ного фонду  «Гендер Зед»  (за згодою) 
 

Михайлова 
Аделіна Олексіївна 
 

 головний позаштатний фтизіатр Департа-
менту охорони здоров’я Запорізької обласної 
державної адміністрації 
 

Овсянікова 
Олена Григорівна 
 

 голова правління благодійної організації 
«Благодійний фонд «Все можливо» (за 
згодою) 

   
Остапенко 
Станіслав Петрович 

 виконавчий директор Запорізького 
обласного союзу промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал» (за згодою) 
 

Петровська 
Олена Дмитрівна 

 головний   лікар   комунальної  установи  
“Запорізький обласний центр з профілактики 
та боротьби зі СНІДом” Запорізької обласної 
ради (за згодою) 
 

Собіло 
Ян Янович 

 вікарій генеральний Харківсько-Запорізької 
єпархії  Римсько-Католицької  Церкви  (за 
згодою) 
 
 



 3 

Соловйов 
Олександр Анатолійович 

 начальник відділення сьомого територіаль-
ного управління (з обслуговування Дніпро-
петровської  і  Запорізької  областей) 
Департаменту протидії наркозлочинності  
Національної поліції  (за згодою) 
 

Столяренко 
Андрій Миколайович 

 головний лікар комунальної установи 
“Обласний  клінічний  наркологічний 
диспансер” Запорізької обласної ради   
(за згодою) 
 

Тищенко 
Олександр Вікторович 

 генеральний директор комунальної установи 
«Спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання “Фтизіатрія” (за згодою) 

   
Чос 
Микола Пилипович 
 

 головний  технічний  інспектор  праці  
Запорізької обласної ради професійних  
спілок (за згодою) 
 

   
   

 
 
Заступник  керівника апарату  
облдержадміністрації, 
начальник оргвідділу В.Г. Кархачов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


