
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження  голови обласної 
державної адміністрації 

 
      23.07.2020    №   312 

 
СКЛАД 

робочої групи з  питань функціонування ринку пасажирських 
автомобільних перевезень у Запорізькій області 

 
ТИШЕЧКО 
Віталій Володимирович 

заступник голови облдержадміністрації 
(стажування), голова робочої групи 

САЛЮК 
Артур Святославович 
 
 

заступник начальника управління-начальник 
відділу транспорту та зв’язку управління  
транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 

Члени робочої групи: 

АНІЩЕНКО  
Тетяна Сергіївна 
 

заступник начальника Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
у Запорізькій області Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Дніпро) (за згодою) 

АРКАТОВ 
Віктор Васильович 
 

 

БОБРОВ 
Олександр Олексійович 

 
БОГУН 
Віра Іванівна  
 
 
ГЕРМАНЮК 
Олег Борисович 
 
ГОЛОВАХА 
Василь Васильович 

 
ЄМЦОВА 
Дар’я Олегівна 

 
 
 

заступник начальника управління-начальник 
відділу планування контрольно-перевірочної 
роботи фізичних осіб управління податків і зборів           
з фізичних осіб Головного управління ДПС у 
Запорізькій області (за згодою) 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

головний спеціаліст відділу досліджень і 
розслідувань в Запорізькій області Південно-
Східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України (за згодою) 

представник громадської організації «Запорізька 
асоціація перевізників» (за згодою) 
 
 
головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

 



  Продовження додатка 2

ЖУРАВСЬКИЙ 
Антон Ростиславович 
 

 
ЗАГОРУЛЬКО 
Олексій Володимирович 
 
 
ІВАСЕНКО 
Ігор Станіславович 
 
 
ІЛЬЧУК 
Павло Олександрович 
 
 
 
КАЛЮЖНИЙ 
Андрій Іванович 
 
КВАС 
Сергій Іванович 
 
 
 
КОЛЕСНІЧЕНКО 
Денис Андрійович 
 
 
 
КЛЕЦЬ 
Олександр Володимирович 
 
 
 
МОНАСТИРСЬКА 
Вікторія Олександрівна 
 

 
 
НІКОНОВ 
Олександр Миколайович 
 
ПУЧКОВА 
Тетяна Сергіївна 
 
 
 
ПРАСОЛОВ 
Пилип Володимирович 

 
 
 
 

старший інспектор відділу безпеки дорожнього 
руху Управління патрульної поліції в Запорізькій 
області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, капітан поліції            
(за згодою) 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

представник ПрАТ «Запоріжавтотранс» (за згодою) 
 
старший оперуповноважений Управління 
старатегічних розслідувань в Запорізькій області 
Департаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції України (за згодою) 
 
головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

начальник відділу фактичних перевірок, контролю 
за готівковими операціями управління податкових 
перевірок, трансфертного ціноутворення та 
міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Запорізькій 
області (за згодою) 

начальник управління з питань праці Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (за 
згодою) 
 
головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 
 
старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

 



  Продовження додатка 3

РУЄВ 
Олег Валентинович 
 
 
СИНИЦЬКИЙ 
Віталій Вікторович 
 
 
СКОРОХОДОВ 
Михайло Володимирович 

 
СТАДНІЧЕНКО 
Олег Сергійович 
 
ТРЕТИНКО 
Микола Леонідоаич 
 
 
ЧУГУЄНКО 
Андрій Вікторович 
 
ШИП 
Андрій Іванович 
 
 
ЯНІЦЬКИЙ 
Олег Олександрович 

 

 

В.о. директора Департаменту 
промисловості та розвитку 
інфраструктури Запорізької 
обласної державної 
адміністрації                            

старший державний інспектор відділу надання 
адміністративних послуг Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

співробітник Управління Служби безпеки України  
в Запорізькій області (за згодою)  
 
старший інспектор управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної 
поліції в Запорізькій області (за згодою)                         

представник ПрАТ «Запоріжавтотранс» (за згодою) 
 
старший інспектор управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної 
поліції в Запорізькій області (за згодою) 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

________________________ 

 

 

 

                                            Ірина ПИРОЖАНСЬКА 

 

 

  

  

  

  

 


