
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
21.04.2016                    № 178 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання 

територіальних громад Запорізької області 
 
 

Бриль  
Костянтин Іванович 

перший заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, голова робочої групи 
 

Семенков  
Єгор Олександрович 

перший заступник голови Запорізької обласної 
ради, співголова робочої групи (за згодою) 
 

Бойко  
Зінаїда Михайлівна  

заступник голови – керівник апарату Запорізької 
обласної державної адміністрації (стажування), 
заступник голови робочої групи 
 

Билим  
Олександр Миколайович 
 

начальник Управління містобудування та 
архітектури Запорізької обласної державної 
адміністрації, головний архітектор області, 
секретар робочої групи 

 
 

Члени робочої групи: 
 
Антипенко  
Наталія Іванівна 

Жовтневий сільський голова Токмацького району, 
представник Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних голів (за згодою) 
 

Артемчук  
Валентин Васильович 

заступник директора департаменту – начальник 
управління цивільного захисту населення і 
територій Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації 
 

Біла  
Людмила Віталіївна 

начальник відділу державної реєстрації юридич-
них та фізичних осіб – підприємців, друкованих 
засобів масової інформації та легалізації 
громадських формувань Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Запорізькій області (за згодою) 
 

Бірюков 
Ігор Олексійович 

виконавчий директор Запорізького регіонального 
відділення Асоціації міст України (за згодою) 
 

Васильчик 
Жанна Олександрівна 
 

голова Бердянської районної ради (за згодою) 

Воловик 
Марина Віталіївна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління реформ та розвитку медичної 
допомоги Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

Гелетюк  
Тетяна Іванівна 

начальник відділу водокористування Запорізького 
обласного Управління водних ресурсів                
(за згодою) 
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Годлевський 
Віктор Сергійович 
 

голова Чернігівської районної ради (за згодою) 

Головань  
Микола Миколайович 

заступник начальника Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області (за згодою) 
 

Горідько  
Марія Вячеславівна 

заступник начальника – начальник відділу 
Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації 
 

Дербеньова  
Юлія Вікторівна 

начальник відділу європейської інтеграції та 
зовнішніх зносин Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності обласної 
державної адміністрації  
 

Дудніченко 
Карина Василівна 
 

голова Оріхівської районної ради (за згодою) 

Жердєв  
Ігор Сергійович 

секретар постійної комісії обласної ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою (за згодою) 
 

Заболотна  
Наталія Олександрівна 
 

голова громадської ради при обласній державній  
адміністрації (за згодою) 
 

Здендяк  
Ольга Василівна 

заступник начальника управління - начальник 
відділу інформації та зв’язків із засобами масової 
інформації Управління у справах преси та 
інформації облдержадміністрації 
 

Калінін 
Денис Сергійович 
 

голова Василівської районної ради (за згодою) 

Клешня 
Анатолій Григорович 
 

голова Гуляйпільської районної ради (за згодою) 

Коноваленко  
Юрій Анатолійович  
 

голова Пологівської районної ради (за згодою) 

Курілова  
Олена Вячеславівна 

начальник відділу з питань інформаційно-
аналітичної роботи та виборчих процедур 
управління організаційного забезпечення діяльності 
ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради 
(за згодою) 
 

Кушнір  
Сергій Миколайович 

начальник Управління капітального будівництва 
обласної державної адміністрації (стажування) 
 

Лизюра 
Володимир Миколайович 
 

голова Великобілозерської районної ради  
(за згодою) 

Литвиненко  
Віталій Анатолійович 

заступник директора Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Майстро  
Дмитро Миколайович 

голова постійної комісії обласної ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою (за згодою) 
 

Матвєєва  
Антоніна Іванівна 

начальник Служби у справах дітей 
облдержадміністрації 
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Мафтуляк  
Василь Петрович 
 

голова Токмацької районної ради (за згодою) 

Медведєва  
Олена Миколаївна 

заступник начальника юридичного відділу 
апарату облдержадміністрації 
 

Медведь  
Михайло Григорович 

заступник начальника служби з фінансово-
економічних питань Служби автомобільних доріг 
у Запорізькій області (за згодою) 
 

Медвідь  
Сергій Миколайович 

директор Департаменту фінансів Запорізької 
облдержадміністрації 
 

Мещан  
Ігор Вікторович 

директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
 

Мордик 
Олександр Миколайович 
 

голова Мелітопольської районної ради (за згодою) 

Мороко  
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
 

Назіров  
Олександр Миколайович 
 

начальник Управління державного земельного 
кадастру Головного управління Держгеокадастру 
у Запорізькій області (за згодою) 
 

Ніколенко 
Олег Вікторович 
 

голова Приморської районної ради (за згодою) 

Новобранов  
Володимир Борисович 
 

голова Розівської районної ради (за згодою) 

Олененко  
Геннадій Андрійович  

голова Кам’янсько-Дніпровської районної ради       
(за згодою) 
 

Павленко 
Олександр Петрович 
 

представник Громадської спілки «Рада 
територіальних громад Запорізького краю»         
(за згодою)  
 

Павленко  
Юрій Павлович 
 

голова Новомиколаївської районної ради            
(за згодою) 

Передерій 
Сергій Васильович  
 

голова Михайлівської районної ради (за згодою)  

Пінігіна  
Марина Миколаївна 

начальник відділу обробки даних демографічної 
статистики Головного управління статистики у 
Запорізькій області (за згодою) 
 
 

Пісарев  
Роман Анатолійович 

заступник директора Департаменту промисловості 
та розвитку інфраструктури облдержадміністрації 
 

Полуліх  
Мирон Семенович 

начальник Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства                
(за згодою) 
 

Прокопенко  
Олександр Миколайович 
 

голова Приазовської районної ради (за згодою) 

Ревуцький  
Андрій Михайлович 

директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
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Салякін 
Андрій Олександрович 
 

голова Вільнянської районної ради (за згодою) 

Свістун  
Олександр Іванович 

радник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації з питань децентралізації (за згодою) 
 

Симоненко 
Юлія Іванівна 
 

голова Куйбишевської районної ради (за згодою) 

Слепян  
Елла Валеріївна 

директор Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації 
 

Стойчев  
Валерій Михайлович 

директор КЗ   «Василівський історико-
архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Торопов 
Михайло Валерійович 

представник Громадської спілки «Рада 
територіальних громад Запорізького краю»         
(за згодою)  
 

Трипольська  
Маргарита Ігорівна 

регіональний консультант з організаційно-
правових питань Офісу реформ (за згодою) 
 

Хіврич 
Валентина Володимирівна 

заступник начальника управління – начальник 
відділу дошкільної, загальної середньої та 
професійної освіти Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Цвіліховський  
Олександр Леонідович 
 

голова Веселівської районної ради (за згодою) 

Чайка  
Дмитро Володимирович 

заступник директора Департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації 
 

Чайка  
Олександр Георгійович  

представник Громадської спілки «Рада 
територіальних громад Запорізького краю»         
(за згодою)  
 

Чуб  
Ігор Леонідович 

Залізничненський селищний голова 
Гуляйпільського району, представник 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних 
голів (за згодою) 
 

Шевчишин 
Анатолій Миколайович 
 

голова Запорізької районної ради (за згодою) 

Шило  
Юрій Володимирович 

голова Якимівської районної ради, представник 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних 
голів (за згодою) 
 

Ядловська  
Ольга Леонідівна 

заступник директора Державного архіву 
Запорізької області  

 
 
 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, начальник 
оргвідділу 

 
 

                            В.Г. Кархачов 
 


