
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
 
   18.01.2021   №  29 

 
 
 
 

СКЛАД 
комісії щодо перевірок стану військового обліку 

на території Запорізької області на 2021 рік 
 
 
 
БОЙКО 
Зінаїда Михайлівна 
 

керівник апарату облдержадміністрації, голова 
комісії 
 

КУЧИНСЬКИЙ  
Олег Дмитрович 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та мобілізаційної роботи 
апарату облдержадміністрації, заступник голови 
комісії 
 

МОЙКО  
Олександр Олександрович 

заступник військового комісара – начальник 
сектору мобілізаційно-оборонної роботи 
Запорізького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, 
полковник, заступник голови комісії (за згодою) 
 

ГУРЕНКО 
Андрій Миколайович 

начальник відділу військового обліку, 
бронювання та впровадження єдиного 
державного реєстру військовозобов’язаних 
сектору мобілізаційно-оборонної роботи 
Запорізького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, 
підполковник, заступник голови комісії (за 
згодою) 
 

ЧУГУЄНКО 
Олег Миколайович 

офіцер відділу військового обліку, бронювання 
та впровадження єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-
оборонної роботи Запорізького обласного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, капітан, секретар комісії 
(за згодою) 



Продовження додатка 2
Члени комісії: 

БЄЛІК  
Володимир Миколайович 

головний спеціаліст сектору мобілізаційної 
роботи відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та мобілізаційної роботи 
апарату облдержадміністрації 
 

КРАВЧЕНКО  
Валентин Григорійович 

завідувач сектору мобілізаційної роботи відділу 
взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної та мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації 
 

МЄШКОВ  
Сергій Миколайович 
 

начальник спецвідділу акціонерного товариства 
«Запорізький феросплавний завод» (за згодою) 

ПАНЧЕНКО  
Василь Олександрович 

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої та професійної освіти управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
 

ПЕЛИХ  
Наталя Іванівна 
 

головний спеціаліст відділу управління 
персоналом апарату облдержадміністрації 

СТРИЖАК 
Ігор Анатолійович 

оператор відділу військового обліку, бронювання 
та впровадження єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-
оборонної роботи Запорізького обласного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, старший солдат (за згодою) 
 

ТАЛАНОВ 
Борис Петрович 

головний спеціаліст відділу військового обліку, 
бронювання та впровадження єдиного 
державного реєстру військовозобов’язаних 
сектору мобілізаційно-оборонної роботи 
Запорізького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (за 
згодою) 
 

ЯВОРСЬКА  
Алла Сергіївна 

головний спеціаліст відділу управління 
персоналом управління кадрового і фінансового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

____________________ 
 

Керівник апарату  Зінаїда БОЙКО 


