
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

                                                                         07.12.2021 № 805 
 

СКЛАД 
робочої групи з внесення доповнень до Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації, 

затверджених рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 134 
 
СТАРУХ 
Олександр Васильович 

голова облдержадміністрації, голова робочої 
групи 

  
ЖУК 
Олена Юріївна 

голова Запорізької обласної ради, співголова 
робочої групи (за згодою) 

  
ШИХАНОВ 
Руслан Борисович 

заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 

  
ЛЮБІМ 
Людмила Сергіївна 

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

 
АШУРБЕКОВ 
Аскад Аскадович 

 
директор Агенції регіонального розвитку 
Запорізької області, депутат Запорізької 
обласної ради, координатор роботи з підготовки 
доповнень (за згодою) 
 

МАШ’ЯНОВА 
Юлія Миколаївна 

виконувач обов’язків директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

  
Члени робочої групи: 

  
АРАБАДЖИЄВ 
Дмитро Юрійович 

завідувач кафедри загальноправових та 
політичних наук Національного університету 
«Запорізька політехніка» (за згодою) 

  
БИЛИМ 
Олександр Миколайович 

начальник Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 

  
БОЙКО 
Артур Юрійович 

начальник Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

 
БОЙКО 
Зінаїда Михайлівна 

 
керівник апарату облдержадміністрації  

 
БУЛАВІНОВ  
Андрій Анатолійович  

 
директор Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації 
 

БУХАРІНА 
Людмила Михайлівна 

директор Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
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ВІНІЧЕНКО 
Микола Дмитрович 

 
в. о. директора Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

 
ВЛАСОВА 
Наталія Федорівна 

 
начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації 

  
ГОЛОВКО 
Олександр Степанович 

голова Ради Запорізької обласної федерації 
роботодавців (за згодою) 
 

ГОРІДЬКО 
Марія В’ячеславівна 

в. о. начальника Управління внутрішньої 
політики облдержадміністрації 

  
ГУЛЄВСЬКА 
Ганна Юріївна 

доцент кафедри права та соціально-
гуманітарних дисциплін Запорізького інституту 
економіки та інформаційних технологій, 
експертка коаліції громадських організацій 
«Запорізька агенція регіонального розвитку» 
(за згодою) 

  
ЖАЛІЛО  
Ярослав Анатолійович 

заступник директора Національного інституту 
стратегічних досліджень (за згодою) 

  
КАЛАШНИК 
Анастасія Євгеніївна 

спеціалістка проєкту «Побудова 
демократичного, мирного, гендерно-
рівноправного суспільства в Україні» 
(ООН Жінки) (за згодою) 

  
КАПЛІЙ 
Віталій Миколайович 

голова Запорізької обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 

 
КАРПІЙ 
Сергій Євгенійович 

 
в. о. директора Департаменту захисту довкілля 
облдержадміністрації 

  
КОРНІЄНКО 
Єгор Геннадійович 
 

радник голови облдержадміністрації 

КРИВОШЕЙ 
Катерина Юріївна 

в. о. директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 

  
КУЛИНИЧ 
Олексій Валерійович 

директор Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  
ЛЕПСЬКИЙ 
Максим Анатолійович 

професор кафедри соціології Запорізького 
національного університету (за згодою) 

  
ЛЄХ 
Ірина Іванівна 

депутат Запорізької обласної ради 
(за згодою) 

 
ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович 

 
директор Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації 

  
ЛИШЕНКО 
Сергій Сергійович 

депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 
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ЛУПАЦІЙ  
Володимир Стефанович 

 
співзасновник Національної платформи 
«Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» 
(за згодою) 

 
МАТВЄЄВА 
Антоніна Іванівна 

 
начальник Служби у справах дітей 
облдержадміністрації 

  
МАТВІЄНКО 
Валерія Валеріївна 

депутат Запорізької обласної ради 
(за згодою) 

  
МАТВІЄНКО 
Павло Дмитрович 

депутат Запорізької обласної ради 
(за згодою) 

 
МОРОКО 
Владислав Валерійович 

 
директор Департаменту культури та 
інформаційної політики облдержадміністрації 

  
НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 

заступник голови облдержадміністрації 

 
ПОЗДНЯКОВА-
КИРБЯТ’ЄВА 
Елліна Геннадіївна 

 
проректор з навчальної роботи комунального 
вищого навчального закладу «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради, депутат Запорізької 
обласної ради (за згодою) 

  
П’ЯТНИЦЬКИЙ 
Андрій Васильович 

заступник Запорізького міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
(за згодою) 

  
ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
Анастасія Михайлівна 

радниця з соціальної згуртованості в Запорізькій 
області програми «Радник» (за згодою) 
 

ПІСАРЕВ 
Роман Анатолійович 

в. о. начальника Управління транспорту та 
зв’язку облдержадміністрації 

  
СААКЯН  
Олег Арменович 

співзасновник Національної платформи «Діалог 
про мир та безпечну реінтеграцію» (за згодою) 

  
ТРИПОЛЬСЬКА 
Маргарита Ігорівна 

доцент кафедри загальноправових та 
політичних наук Національного університету 
«Запорізька політехніка», депутат Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

УСТІМОВ 
Геннадій Миколайович 

координатор ПРООН з цілей сталого розвитку в 
Запорізькій області (за згодою) 

  
ФЕДОРОВ 
Іван Сергійович 

Мелітопольський міський голова (за згодою) 

  
ФРОЛОВ 
Микола Олександрович 

ректор Запорізького національного 
університету, депутат Запорізької обласної ради 
(за згодою) 

  
ХАМДАНІ 
Науфаль Кадирович 

президент Асоціації національних меншин 
Запорізької області (за згодою) 
 

ЧАПЛИГІН 
Євген Васильович 

начальник Управління стратегічних галузей 
виробництва облдержадміністрації 
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ШАМІЛОВ 
Володимир Іванович 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати (за згодою) 

 
ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

 
перший заступник голови облдержадміністрації 

  
 
 

__________________________ 

 

 
Виконувач обов’язків директора 
Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації 

 
               Юлія МАШ’ЯНОВА 

 


