
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації  
 
  26.04.2021   №  295                       

 
 
 

СКЛАД 
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

при Запорізькій обласній державній адміністрації 
 
 
НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 

заступник голови Запорізької 
облдержадміністрації, голова координаційної 
ради  
 

ПРИТУЛА 
Олександр Леонтійович 

президент всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнська федерація «Спас»», 
заступник голови координаційної ради (за 
згодою) 
 

ТОЧИЛІНА 
Дарина Володимирівна  

заступник директора комунального закладу 
«Обласний центр патріотичного виховання 
молоді» Запорізької обласної ради, секретар 
координаційної ради (за згодою) 
 

Члени координаційної ради: 
 

АЖАЖА 
Анатолій Іванович  

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

АРТЕМЬЄВ 
Володимир Євгенович 
 
 

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

БОНДАРЕНКО 
Сергій Володимирович  
 

заступник командира по роботі з особовим 
складом військової частини А-1978 (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) 
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ВЛАСОВА 
Наталія Федорівна 

начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації 
 

ГЕРАСИМЕНКО 
Вікторія Володимирівна 
 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації  
 

ГОВОРУХА 
Микола Семенович 
 

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

ГОРІДЬКО 
Марія Вячеславівна 

заступник директора Департаменту – 
начальник управління комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 
 

ЄВСТРАТОВ  
Владислав Ігорович 

голова правління громадської організації 
«Військово-спортивний клуб «СТАФФ» (за 
згодою) 
 

ЗАЙЧЕНКО 
Максим Леонідович 

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

ЗАХАРЧУК 
Віктор Миколайович 

тимчасово виконувач обов’язків директора 
Департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації 
 

ЗДОРОВЕЦЬ  
Іван Володимирович 

голова громадської організації «Вогник 
Запоріжжя» (за згодою) 
 

КИРИЧЕНКО 
Ірина Вікторівна  

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

КНИШ 
Тімур Станіславович 

головний спеціаліст відділу у Запорізькій 
області Міністерства ветеранів України (за 
згодою) 
 

КРИВОХИЖА  
Вадим В’ячеславович  

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

МАКЕДОНСЬКА 
Світлана Іванівна 

голова постійної комісії з гуманітарних питань 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
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МАЦЮК 
Анатолій Миколайович 
 

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

МІЛЬЧЕВ 
Володимир Іванович 
 

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

МОРОКО 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

МОТРИЧ  
Ярослав Дмитрович  

голова пластової старшини відокремленого 
підрозділу молодіжної організації 
Національної скаутської організації України 
«ПЛАСТ» «Запорізького округу» (за згодою) 
 

НЕСМАЧНИЙ 
Андрій Петрович  

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

НІКОЛАЄВ  
Олексій Сергійович 
 

голова скаутської організації «Слідопит» (за 
згодою) 
 

ПИРОГ 
Михайло Юрійович 

голова громадської спілки «Запорізька обласна 
асоціація об’єднань учасників АТО/ООС», 
член групи з питань національно-
патріотичного виховання молоді, посилення 
обороноздатності та спорту ветеранів 
Громадської ради Міністерства ветеранів 
України (за згодою) 
 

РАСПУТНИЙ 
Ростислав Олегович 

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

РИЖОВ 
Костянтин Анатолійович 
 

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

РОГОВИЙ  
Володимир Миколайович  

заступник обласного військового комісара 
Запорізького обласного військового 
комісаріату (за згодою) 
 

РОМАНЧУК 
Олександр Павлович  

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

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

ТОКАР 
Сергій Миколайович  
 

представник Запорізької обласної 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) 
 

ШЕРЕМЕТ 
Анатолій Миколайович 

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

ЯСИНСЬКИЙ 
Денис Миколайович 

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

 
_______________________ 

 
 
Начальник Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації      Наталія ВЛАСОВА 
 
 


