
  Управління  у справах преси та 
інформації облдержадміністрації 

 
 
 
 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок проведення перевірки, передбаченої                                                       
Законом України «Про очищення влади» 

 

 
 Запорізька обласна державна адміністрація повідомляє, що  відповідно до 
частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» розпочато 
перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, 
відносно особи: 
 

П.І.Б. Посада 
Абакумова  
Юлія Миколаївна  

провідний спеціаліст загального відділу 
апарату Запорізької облдержадміністрації 

Анучина  
Ганна Олександрівна 

головний спеціаліст відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Артьомов  
Алан Євгенович  

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Артьомова  
Людмила Миколаївна  

завідувач сектору контролю апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Баркалова 
Марія Сергіївна  

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Батечко 
Наталія Володимирівна  

завідувач сектору аналітичної, методичної 
роботи та з питань планування 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Беруненко  
Лариса Олександрівна  

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Бєліков  
Сергій Олександрович  

головний спеціаліст організаційного відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 



 
Божко  
Ірина Миколаївна  

головний спеціаліст відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Бойченко  
Наталя Михайлівна  

головний спеціаліст відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату 
Запорізької облдержадміністрації  

Борисенко  
Максим Володимирович 

помічник заступника голови відділу 
забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Бугрова  
Альона Вікторівна 

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Войтенко  
Ганна Анатоліївна  

головний спеціаліст відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення  апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Гаврилова  
Юлія Віталіївна  

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Гончаренко  
Андрій Сергійович  

головний спеціаліст сектору з питань 
взаємодії з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Дончик  
Юлія Анатоліївна  

помічник заступника голови відділу 
забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Закарлюка  
Тетяна Олексіївна  

головний спеціаліст відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Іванченко 
Олексій Олегович  

начальник відділу забезпечення діяльності 
керівництва облдержадміністрації апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Замараєва  
Юлія Володимирівна  

завідувач сектору – помічник голови 
облдержадміністрації патронатної служби 
голови облдержадміністрації  відділу 
забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації апарату Запорізької 
облдержадміністрації 
 



Калашник  
Людмила Євгенівна   

помічник першого заступника голови 
відділу забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Калина  
Ірина Геннадіївна  

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Кара  
Наталія Іванівна  

головний спеціаліст загального відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Карпова 
Олена Іванівна 

начальник загального відділу апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Ковальова  
Валентина Володимирівна 

спеціаліст І категорії відділу господарського 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Колеснікова  
Наталя Василівна 

головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
апарату Запорізької облдержадміністрації  

Коляда  
Антоніна Степанівна  

завідувач сектору режимно-секретної роботи 
апарату Запорізької облдержадміністрації 

Кондрушин  
Микола Михайлович  

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Коняшина  
Олександра Миколаївна  

головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Котелевець  
Олена Сергіївна 

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Котова  
Катерина Вадимівна 

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Кржемінська  
Еліна Володимирівна  

головний спеціаліст сектору з питань 
взаємодії з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Курілець  
Юлія Валентинівна  

головний спеціаліст відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення  апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Кучеренко  
Світлана Василівна  

головний спеціаліст сектору аналітичної, 
методичної роботи та з питань планування 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Лавриненко  
Юлія Володимирівна  

головний спеціаліст сектору з підготовки та 
випуску розпорядчих документів  загального 
відділу апарату  Запорізької 



облдержадміністрації 
Лемешко 
Олена Олександрівна  

начальник відділу кадрової роботи апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Лола  
Валентина Геннадіївна  

головний спеціаліст юридичного відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Лопухова  
Ірина Валентинівна  

головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
апарату Запорізької облдержадміністрації  

Маловічко  
Наталія Іванівна  

головний спеціаліст загального відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Масюк  
Наталія Олександрівна  

головний спеціаліст сектору режимно-
секретної роботи апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Мітько 
Світлана Павлівна  

головний спеціаліст відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Маловічко  
Інна Анатоліївна  

головний спеціаліст загального відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Передненко  
Вікторія Федорівна  

головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Пестова  
Тетяна Юріївна  

головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Плетньов  
Сергій Юрійович  

головний спеціаліст організаційного відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Полудницька  
Антоніна Олексіївна  

головний спеціаліст відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Резнікова  
Анна Володимирівна  

помічник заступника голови відділу 
забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації  апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Сенів  
Ольга Іванівна  

головний спеціаліст сектору з підготовки та 
випуску розпорядчих документів  загального 
відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Скорик  
Ксенія Мирославівна  

головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Скоробогата  
Олександра Юріївна 

помічник заступника голови відділу 
забезпечення діяльності керівництва 
облдержадміністрації  апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Смірнов  
Євген Сергійович  

головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Стельмах  
Ігор Романович  

головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу апарату  Запорізької 



облдержадміністрації 
Тропак  
Лариса Володимирівна  

головний спеціаліст відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Устименко  
Яна Володимирівна  

головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Худаков  
Ігор Русланович  

головний спеціаліст відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення  апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Чаплигін  
Олег Вікторович  

головний спеціаліст відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення  апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Чепіга  
Яна Олександрівна 

Головний спеціаліст сектору з підготовки та 
випуску розпорядчих документів  загального 
відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації  

Черевко  
Ліна Вікторівна  

спеціаліст І категорії відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Чорна  
Юлія Миколаївна  

помічник заступника голови-керівника 
апарату облдержадміністрації відділу 
забезпечення діяльності керівництва  
облдержадміністрації  апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Шиян  
Катерина Василівна  

головний спеціаліст сектору організаційного 
забезпечення та протокольних заходів 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Шпіньова  
Олена Володимирівна  

головний спеціаліст сектору контролю 
апарату Запорізької облдержадміністрації 

Якимишена 
Ганна Олегівна 

головний спеціаліст відділу господарського 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Безвершенко 
Сергій Володимирович 

завідувач сектору мобілізаційної роботи 
апарату Запорізької облдержадміністрації 

Кас’яненко 
Денис Валерійович  

начальник відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Кузьменко 
Олег Вікторович 

начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату Запорізької 
облдержадміністрації 

Ковальов 
Олександр Вікторович  

заступник начальника організаційного 
відділу апарату Запорізької 



облдержадміністрації 
Кархачов 
Володимир Германович  

заступник керівника апарату Запорізької 
облдержадміністрації, начальник 
організаційного відділу 

Мельниченко 
Ольга Анатоліївна  

заступник начальника відділу фінансового 
забезпечення апарату Запорізької 
облдержадміністрації  

Міняйло 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного відділу апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Леончікова 
Інна Леонідівна  

заступник начальника загального відділу 
апарату Запорізької облдержадміністрації 

Христіч 
Вікторія Валеріївна  

начальник відділу – головний бухгалтер 
відділу фінансового забезпечення апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Ніконов 
Андрій Юрійович  

завідувач сектору з питань взаємодії з 
органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування організаційного 
відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Нестеренко 
Андрій Володимирович  

начальник відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення  апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Медведєва 
Олена Миколаївна  

заступник начальника юридичного відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Масюков 
Сергій Олександрович  

начальник відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату 
Запорізької облдержадміністрації 

Надеждіна  
Ольга Олександрівна  

завідувач сектору з підготовки та випуску 
розпорядчих документів  загального відділу 
апарату  Запорізької облдержадміністрації 

Савенкова 
Ольга Олександрівна  

заступник начальника відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Піддубний 
Юрій Іванович  

начальник відділу господарського 
забезпечення апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

Карпова  
Олена Іванівна  

начальник загального відділу апарату  
Запорізької облдержадміністрації 

Петроченко  
Олександр Андрійович  

завідувач сектору організаційного 
забезпечення протокольних заходів 
організаційного відділу апарату  Запорізької 
облдержадміністрації 

 
Додаток: копії заяви щодо незастосування заборон та про згоду на  

проведення перевірки, передбачених Законом України               
«Про очищення влади»,  декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вищезазначених 
державних службовців      на ____арк. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


