
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
  15.10.2020   № 445 

 
СКЛАД 

комісії з питань передачі до сфери управління Запорізької обласної 
державної адміністрації нерухомого майна (реєстраційний номер 
665340023101) по  вул. Ленський,  45,  у м. Запоріжжя 
 
 
ТЕРЯЄВА 
Олена Геннадіївна 

заступник голови облдержадміністрації, 
голова комісії   

  
МАТВІЇШИНА 
Оксана Євгеніївна 
 

директор Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
заступник голови комісії 

  
ДМИТРІЄВ 
Олександр Володимирович 

заступник начальника Регіонального 
відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях – начальник 
Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області, заступник 
голови комісії (за згодою) 

  
Члени комісії: 

  
ДОРОШЕНКО 
Наталія Юліанівна 
 
 

начальник управління кадрового і фінансового 
забезпечення-головний бухгалтер 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

БУЙНИЙ  
Андрій Олександрович 

радник голови облдержадміністрації 
патронатної служби апарату 
облдержадміністрації 

  
КЛИМОВСЬКА                      
Ірина Григорівна 
 

уповноважений представник Фонду 
державного майна України (за довіреністю), 
начальник відділу управління державним 
майном Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях (за 
згодою) 
 

КОСИНСЬКА                          
Світлана Геннадіївна 
 

головний спеціаліст відділу охорони 
материнства та дитинства управління реформ і 
розвитку медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації  
 



 2    
Продовження додатка 

  
МЕДВІДЬ 
Сергій Миколайович 
 

директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
 

МІНЯЙЛО 
Олександр Сергійович 
 
 

начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації 
 

МУДРАК 
Денис Валерійович 
 

помічник голови облдержадміністрації 
патронатної служби апарату 
облдержадміністрації 
 

НІКІШИНА 
Олександра Миколаївна  

головний спеціаліст відділу управління 
державним майном Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях (за 
згодою) 
 

ПАНЧЕНКО 
Людмила Іванівна    

начальник відділу з питань управління 
державною власністю та аналізу публічних 
закупівель Управління економічного розвитку 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

ПРОХАНОВ 
Павло Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 
управління організації капітального 
будівництва Департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації 
 

САМУСЬ   
Вікторія Володимирівна 
 

заступник директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

СЛІПЧЕНКО   
Наталія Василівна                                     
 

головний спеціаліст відділу фінансів соціально-
культурної сфери та місцевого самоврядування 
Департаменту фінансів облдержадміністрації  
_ 

ЧЕРНЯК  
Анастасія Володимирівна  

заступник начальника управління-начальник 
відділу-головний бухгалтер відділу 
фінансового забезпечення управління 
персоналу та фінансового забезпечення 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі  
облдержадміністрації 
 

 
________________________ 

 
 
 
В.о. директора Департаменту охорони  
здоров’я облдержадміністрації                                              Марина ВОЛОВИК 


