
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 

 
18.11.2021      № 771 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з питань розвитку статутної діяльності                             

комунального некомерційного підприємства «Госпіталь ветеранів війни» 
Запорізької обласної ради, комунального закладу вищої освіти «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 
ради на базі  нерухомого  державного  майна по вул. Ленській, 45 у                       

м. Запоріжжя, що передається у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області 

 
 

ШУСТОВ  
Володимир Володимирович 
 

перший заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, голова робочої групи 

ЛЮБІМ 
Людмила Сергіївна 
 

перший заступник голови Запорізької обласної 
ради, співголова робочої групи (за згодою) 

БРУТМАН 
Едуард Леонідович 
 

заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи 
 

НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 

заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи 
 

ШИХАНОВ   
Руслан Борисович 
 

заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи 
 

МОРОЗ 
Єгор Олегович 
 
 
 

начальник управління юридичного 
забезпечення діяльності ради виконавчого 
апарату Запорізької обласної ради, заступник 
співголови робочої групи (за згодою) 

СТАСОВСЬКА 
Лілія Іванівна 

заступник начальника відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління реформ 
та розвитку медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької обласної 
державної адміністрації, секретар робочої 
групи 
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 Продовження додатка 

 

Члени робочої групи: 

АКСЬОНОВА  
Світлана Анатоліївна 

заступник директора з економічних питань 
комунального некомерційного підприємства 
«Госпіталь ветеранів війни» Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

БРІЦИНА  
Юлія Володимирівна 

проректор з освітнього процесу та 
адміністративно-організаційної діяльності 
комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

БУХАРІНА 
Людмила Михайлівна 

радник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації 
 

ГУРСЬКА  
Ніна Миколаївна 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

ЗАЙЦЕВА 
Валентина Миколаївна 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

ЗУЄВ 
Олександр Володимирович 

начальник Управління капітального 
будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації 
 

КРАВЧУН  
Олексій Степанович 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

КРИВОШЕЙ  
Катерина Юріївна 

виконувач обов’язків директора Департаменту 
соціального захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації  
 

КУЧИНСЬКИЙ 
Олег Дмитрович 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату 
Запорізької обласної державної адміністрації 
 

ЛЕНЬ 
Ольга Іванівна 

завідувач центру комплексної реабілітації дітей 
з інвалідністю та дітей, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності, 
комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради (за згодою) 
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ЛЕПЕТЧЕНКО 
Алевтина Миколаївна 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

МАТВІЄНКО  
Павло Дмитрович 
 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 

МІНЯЙЛО  
Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 
Запорізької обласної державної адміністрації 
 

ПИЛИПІВ 
Ростислав Любомирович 
 

заступник директора Департаменту - начальник 
управління з питань земельних відносин, 
персоналу та правового забезпечення 
Департаменту агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної адміністрації 
 

ПОЗДНЯКОВА-
КИРБЯТ’ЄВА 
Еліна Геннадіївна 

проректор з освітнього процесу та 
інвестиційної діяльності комунального закладу 
вищої освіти «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

САМУСЬ 
Вікторія Володимирівна 

заступник директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Запорізької 
обласної державної адміністрації 
 

СОРОЧЕНКО 
Олена Вікторівна 

заступник директора Департаменту освіти і 
науки Запорізької обласної державної 
адміністрації 
 

ТЕРЕЩЕНКО  
Олена Владиславівна 
 

начальник планово-фінансового відділу 
управління кадрового і фінансового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я  
Запорізької обласної державної адміністрації 
 

ХІМІЧЕВ  
Андрій Вікторович 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 
 
 

                                           ____________________________ 
 
 
 
Заступник голови  
облдержадміністрації 

 
Злата НЕКРАСОВА 

 


