
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
01.08.2018                   № 401 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення  

Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці»  
 
 

Гугнін 
Едуард Анатолійович 
 

заступник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації, голова оргкомітету 
 

Пустоваров 
Анатолій Іванович 
 

заступник Запорізького міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, співголова 
оргкомітету (за згодою) 
 

Мороко 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
заступник голови оргкомітету 
 

Згурська 
Людмила Станіславівна 

головний спеціаліст відділу культури і туризму 
управління культури і туризму Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації, секретар оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
 
Абеляшева 
Людмила Анатоліївна 
 

начальник відділу культури і туризму управління 
культури і туризму Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

Анісімова 
Марина Миколаївна 

заступник директора - начальник управління 
культури і туризму Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

Антонов 
Андрій Миколайович 

директор Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 
 

Артюшенко 
Ігор Андрійович 
 

народний депутат України, голова громадсько-
політичного об’єднання «Українська справа» у                
м. Запоріжжя, голова ЗОО ВУТ «Просвіта»                      
ім. Т.Г. Шевченка (за згодою) 
 

Барзіон 
Микола Олексійович 

депутат Запорізької обласної ради,представник 
депутатської фракції ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ*ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 
УКРОП» в Запорізькій обласній раді 
 

Бойко 
Артур Юрійович 

начальник Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

Вишнякова  
Ірина Олексіївна 

депутат Запорізької обласної ради, представник 
депутатської фракції Радикальної Партії Олега 
Ляшка у Запорізькій обласній раді 
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Герман 
Оксана Миколаївна 

в.о. директора комунальної установи «Обласний 
методичний центр культури і мистецтва» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Клименко 
Вікторія Іванівна 

директор Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 
 

Коміссаров 
Сергій Анатолійович 

начальник ГУНП України в Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Криль 
Ярослав Миколайович 

депутат Запорізької обласної ради, керівник 
депутатської фракції Регіональної організації 
Політичної партії «Опозиційний блок» в 
Запорізькій області у Запорізькій обласній раді 
 

Лепський 
Олексій Миколайович 

начальник Головного управління державної служби 
з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Михайловська 
Світлана Володимирівна 
 

начальник Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області (за згодою) 

Мордовський 
Михайло Михайлович 

директор комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної 
ради (за згодою) 

  
Мяло 
Павло Іванович 

заступник директора-начальник управління 
міжнаціональних відносин та релігій Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

Остапенко 
Максим Анатолійович 
 

генеральний директор Національного заповідника 
«Хортиця» (за згодою) 
 

Притула 
Олександр Леонтійович 
 

президент громадської організації «Всеукраїнська 
федерація «Спас» (за згодою)  
 

Ткаченко 
Сергій Олегович  

депутат Запорізької обласної ради, представник 
депутатської фракції «Наш край» в Запорізькій 
обласній раді  
 

Хвостак 
Василь Володимирович 

депутат Запорізької обласної ради, керівник 
депутатської фракції «Нова політика» в Запорізькій 
обласній раді 
 

Шевченко 
Геннадій Миколайович 

депутат Запорізької обласної ради, представник 
депутатської фракції політичної партії ВО 
«Батьківщина» в Запорізькій обласній раді 
 

Шишинашвілі 
ЛєванРевазович 
 

директор Департаменту інформаційної діяльності 
такомунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
 

 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації       З. БОЙКО 


