
    ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
             державної адміністрації 

 
                     04.06.2021 № 374 

 
 
 

СКЛАД 
обласного організаційного комітету із підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України 
 
 

СТАРУХ 
Олександр Васильович 
 

голова обласної державної 
адміністрації, голова оргкомітету 

ЖУК 
Олена Юріївна 
  
ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 
 
 
 
БРУТМАН 
Едуард Леонідович 

голова обласної ради, співголова 
оргкомітету (за згодою) 
 
перший заступник голови 
облдержадміністрації, заступник 
голови оргкомітету 
 
 
заступник голови 
облдержадміністрації, заступник 
голови оргкомітету 
 
 

НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 
 
 
ШИХАНОВ 
Руслан Борисович 
 
 
БОЙКО 
Зінаїда Михайлівна 

заступник голови 
облдержадміністрації, заступник 
голови оргкомітету 
 
заступник голови 
облдержадміністрації, заступник 
голови оргкомітету 
 
керівник апарату 
облдержадміністрації, заступник 
голови оргкомітету 
 

БУРЦЕВ 
Ігор Вікторович 

головний спеціаліст Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, секретар 
оргкомітету 
 

 
Члени оргкомітету: 

 
 
АБДУРАХМАНОВА 
Світлана Петрівна 
 

директор Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації  
 

БАКАЙ 
Олексій Анатолійович 
 

голова Бердянської районної 
державної адміністрації  
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БАРАНОВ 
Валерій Олексійович 
 

Бердянський міський голова (за 
згодою) 
 
 

БАРАНОВСЬКА 
Марина Володимирівна 
 
 
БУРЯК 
Володимир Вікторович 
 

директор Департаменту 
промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 
 
Запорізький міський голова (за 
згодою) 
 

ВЛАСОВА 
Наталія Федорівна 
 

начальник Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації 
 

ЗАХАРЧУК 
Віктор Миколайович 
 
 
 
КРУПСЬКИЙ 
Артур Євгенович 
 
КУЛИНИЧ 
Олексій Валерійович 
 
КУЧИНСЬКИЙ 
Олег Дмитрович 
 
 
 
ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович 
 
 
МАРЧУК                                                    
Володимир Володимирович 

тимчасово виконувач обов’язків 
директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 
 
 
голова Пологівської районної 
державної адміністрації  
 
директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
 
начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, 
оборонної та мобілізаційної роботи 
апарату облдержадміністрації 
 
директор Департаменту житлово-
комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації 
 
директор Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

  
МИХАЙЛОВСЬКА 
Світлана Володимирівна 
 
 
 
 
МОРОКО 
Владислав Валерійович 
 

начальник Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області 
Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (за 
згодою) 
 
директор Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

ОРЛОВ 
Дмитро Олегович 
 
ОСТАПЕНКО 
Максим  Анатолійович 

Енергодарський міський голова (за 
згодою) 
 
директор Національного заповідника 
«Хортиця» (за згодою) 
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СПІЦИН 
Юрій Павлович 
 
 
 
СУДАКОВ 
Ігор Ігорович 
 

директор комунального закладу 
«Запорізький обласний краєзнавчий 
музей» Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
 
голова Мелітопольської районної 
державної адміністрації  
 

ТЕДЄЄВ 
Олександр Сергійович 
 

директор Державного архіву 
Запорізької області 
 

ТОЧИЛІНА 
Дарина Володимирівна 
 

заступник директора комунального 
закладу «Запорізький обласний центр 
патріотичного виховання молоді» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 

 
ФЕДОРОВ 
Іван Сергійович 
 
ХОЛОША 
Андрій Іванович 
 
ЧУДЕСНОВА 
Світлана Іванівна 
 
ЯРЕМЕНКО 
Геннадій Андрійович  
 
 

 
Мелітопольський міський голова (за 
згодою) 
 
голова Василівської районної 
державної адміністрації  
 
перший заступник голови Запорізької 
районної державної адміністрації  
 
військовий комісар  Запорізького 
обласного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки (за згодою) 
 
 
 

 
 
 
 

Директор Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
облдержадміністрації                                                           Володимир МАРЧУК 


