
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації  
 
 17.08.2018    №  435                           

 
СКЛАД 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 
при Запорізькій обласній державній адміністрації 

 
 

Гугнін  
Едуард Анатолійович 

заступник голови Запорізької 
облдержадміністрації, голова координаційної 
ради з питань національно-патріотичного 
виховання при Запорізькій 
облдержадміністрації 
 

Притула  
Олександр Леонтійович 

президент всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнська федерація «Спас», 
заступник голови координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання при 
Запорізькій облдержадміністрації (за згодою) 
 

Шконда  
Марина Анатоліївна 

директор комунального закладу «Обласний 
центр патріотичного виховання молоді» 
Запорізької обласної ради, секретар 
координаційної ради з питань національно-
патріотичного виховання при Запорізькій 
облдержадміністрації 
 

 
Члени координаційної ради: 

 
Артемьєв  
Володимир Євгенович 
 
 

заслужений працівник культури України, 
керівник молодіжної студії естрадного 
мистецтва «Юність» (за згодою) 
 

Артюшенко  
Ігор Андрійович 

український громадський активіст, голова 
об’єднання «Українська справа» у                          
м. Запоріжжя, народний депутат України         
VIII скликання (за згодою) 
 

Богомолова 
Наталя Миколаївна 

методист регіонального науково-методичного 
центру «Освіта та громадянське суспільство» 
комунального закладу «Запорізький обласний 
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інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Бутченко  
Тарас Іванович 

доктор філософських наук, доцент, професор, 
завідувач кафедри соціальної філософії та 
управління факультету соціології та   
управління Запорізького національного 
університету (за згодою) 
 

Власова  
Наталія Федорівна 

начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької 
облдержадміністрації 
 

Геращенко 
Ярина Михайлівна 

голова Запорізького осередку Всеукраїнської 
громадської організації «Сокіл» (за згодою) 

Говоруха 
Микола Семенович 
 

голова громадської організації сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції «Родина 
козацької звитяги» (за згодою) 
 

Долінніков 
Микита Олександрович  

голова громадської організації «Юнацький 
корпус «Запоріжжя»» (за згодою) 
 

Зайцев 
Вячеслав Олексійович 

депутат Запорізької міської ради, ветеран АТО, 
голова громадської організації «Запорозька рада 
ветеранів АТО», голова Консультативної ради 
учасників АТО при Запорізькій 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Здоровець  
Іван Володимирович 

голова громадської організації «Вогник 
Запоріжжя» (за згодою) 
 

Зайченко  
Максим Леонідович 

керівник громадської організації «Запорізьке 
об’єднання ветеранів АТО та бійців окремого 
загону спеціального призначення «Азов» (за 
згодою) 
 

Зубченко 
Олександр Сергійович 
 
 
 
 
 

заступник директора Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю – начальник управління 
комунікацій з громадськістю Запорізької 
облдержадміністрації 
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Кириченко 
Ірина Вікторівна 
 
 

інспектор із зв’язків з громадськістю  
управління патрульної поліції в м. Запоріжжі 
Департаменту патрульної поліції України (за 
згодою) 
 

Книш 
Тімур Станіславович 
 
 
 
Корольов 
Ян Борисович 
 

головний спеціаліст Запорізького 
територіального відділення Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників 
АТО (за згодою) 
 
депутат Запорізької обласної ради, голова 
громадської організації «Хортицький полк» (за 
згодою) 
 

Кривошей 
Катерина Юріївна 

начальник управління соціальних гарантій, 
державної соціальної допомоги Департаменту 
соціального захисту населення Запорізької 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Кюрчев 
Володимир Миколайович 
 
 
 
 

голова постійної комісії з гуманітарних питань 
Запорізької обласної ради, ректор    
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (за згодою) 
 
 

Лєденцов 
Ігор Олександрович 

начальник групи по роботі з особовим складом  
військової частини 3029 Національної гвардії 
МВС України (за згодою) 
 

Мацюк  
Анатолій Миколайович 
 

заступник командира по роботі з особовим 
складом військової частини 3033 Національної 
гвардії МВС України (за згодою) 
 

Медведєва 
Ірина Віталіївна 

заступник голови ради громадської організації 
«Хортичий острів» (за згодою) 
 

Мільчев  
Володимир Іванович 
 

доктор історичних наук, професор, декан 
історичного факультету Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

Мордовський  
Михайло Михайлович 

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



4 
 
Мороко 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій Запорізької 
облдержадміністрації 
 

Мосейко 
Олексій Валентинович 

заступник голови Запорізького обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства  
«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (за згодою)  

Мотрич  
Ярослав Володимирович 
 

голова Запорізького осередку національної 
скаутської організації України «Пласт» (за 
згодою) 
 

Бондаренко  
Сергій Володимирович 
 

заступник командира військової частини А-1978 
з морально-психологічного забезпечення – 
начальник відділення (за згодою) 
 

Ніколаєв  
Олексій Сергійович 
 

голова скаутської організації «Слідопит», 
голова громадської організації «Аксіома 
відпочинку та розвитку» (за згодою) 
 

Озерова 
Тетяна Ярославівна 

директор Департаменту освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації 
 

Рижов 
Костянтин Анатолійович 
 

голова координаційної ради з питань козацтва 
Запорізької обласної ради, кошовий отаман 
Запорізького війська низового «Запорозька Січ» 
(за згодою) 
 

Чумак  
Станіслав Борисович 

т.в.о. заступника обласного військового 
комісара, начальник групи по роботі з особовим      
складом Запорізького обласного військового 
комісаріату (за згодою) 
 

Ружин 
Юрій Миколайович 
 

керівник громадської організації «Хортицький 
полк», депутат Запорізької обласної ради (за 
згодою) 

Романчук 
Олександр Павлович 

директор комунального закладу «Запорізький 
обласний центр туризму і краєзнавства, спорту 
та екскурсій учнівської молоді» Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

Семенов 
Сергій Михайлович 

представник ветеранів державної   
прикордонної служби України, ветеранів 
прикордонних військ у Запорізькій області, 
правозахисник громадської організації 
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«Правозахисник Запоріжжя», журналістів  
газети «Правозахисник України» і «Зелена 
стріла» (за згодою) 
 

Синенко 
Петро Іванович 

представник громадської організації «Родина 
Героїв Небесної Сотні», батько Героя України 
Сергія Синенка (за згодою) 
 

Сквордяков  
Олексій Андрійович 

керівник Запорізького обласного центру 
допомоги учасникам АТО при Запорізькій 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Токар  
Сергій Миколайович  
 

керівник Дніпровської районної організації 
Товариства сприяння обороні України (за 
згодою) 
 

Цокур  
Євген Георгійович 

доктор політичних наук, професор, завідувач 
кафедри політології факультету соціології та 
управління Запорізького національного 
університету (за згодою) 
 

Шатало 
Юрій Михайлович 

заступник голови Запорізької обласної 
організації Товариства сприяння обороні 
України (за згодою) 
 
 

Шеремет 
Анатолій Миколайович 

керівник громадської дитячої організації 
«Молода січ» (за згодою) 
 

Шишинашвілі 
Лєван Ревазович  
 
Юргіна  
Юлія Володимирівна 

директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю  
 
голова Запорізького відділення всеукраїнської 
молодіжної громадської організації «Федерація 
дебатів України» (за згодою) 

 
 
 
Керівник апарату       З. БОЙКО 


