
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
  10.02.2022      № 60 
 

СКЛАД 
комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури 

 
БОЙКО 
Зінаїда Михайлівна 

керівник апарату обласної державної 
адміністрації, голова комітету  
 

БИЛИМ  
Олександр Миколайович 

начальник Управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації, 
головний архітектор області, заступник голови 
комітету 
 

КОНОНЕНКО  
Валентина Павлівна 

представник Урядового уповноваженого з прав 
осіб з інвалідністю у Запорізькій області, 
представник Національної асамблеї людей з 
інвалідністю  України у Запорізькій області, 
заступник голови комітету 

БАХМУТ 
Світлана Володимирівна 

заступник начальника відділу планування та 
забудови населених пунктів Управління 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації, секретар комітету 

 
Члени комітету: 

 
АВАСЯН  
Наталія В’ячеславівна 
 

голова Запорізької обласної організації 
Українського товариства сліпих (за згодою) 
  
 

БЕКЕТОВА 
Оксана Леонідівна 

голова Запорізької обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України                  
(за згодою) 
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БІЛЕЦЬКА 
Валентина Григорівна 

голова громадської організації Кам’янко-
Дніпровського відділення «Запорізький 
обласний конгрес осіб з інвалідністю»                   
(за згодою) 
 

БОНДАРЕНКО 
Володимир Григорович 

заступник голови Запорізької обласної 
організації Всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнський парламент 
працездатних інвалідів» (за згодою) 
 

ВІНДЮК  
Павло Андрійович 
 

фахівець з фізичної реабілітації Запорізького 
регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» (за згодою) 
 

ВЛАСОВА 
Наталія Федорівна 
 

начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту обласної державної 
адміністрації 
 

ВОЛОВИК 
Марина Віталіївна 
 

заступник директора департаменту - начальник 
управління реформ і розвитку медичної 
допомоги Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації  
 

ГЕРАСИМЕНКО 
Вікторія Володимирівна 
 

начальник управління соціальних послуг та 
праці Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації  
 

ДАНИЛЬЧЕНКО  
Дмитро Миколайович 

голова ради Запорізької обласної організації 
інвалідів війни Збройних сил України та 
учасників бойових дій (за згодою) 
 

ДВОРНА 
Ганна Борисівна 
 

голова громадської організації «Спільно Хаб» 
(за згодою) 

ДЕМІДОВА 
Альбіна Павлівна 

голова Мелітопольського міського товариства 
інвалідів Запорізького обласного об`єднання 
Союзу організації інвалідів України (за згодою) 
 

ДЮЖЕВ 
Віктор Юрійович 

голова Запорізької обласної організації 
Українського товариства глухих (за згодою)  
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ІВАНІЛОВ 
Олег Юрійович 

заступник директора Запорізького обласного 
центру зайнятості (за згодою) 
 

ІВАШКЕВИЧ 
Катерина Ігорівна 

в.о. начальника Управління капітального 
будівництва обласної державної адміністрації 
 

ІОНОВА 
Тетяна Вікторівна 
 

голова громадської організації «Запорізьке 
обласне об'єднання творчих інвалідів 
«Майстерня життя» (за згодою) 
 

КАБАНОВ  
Дмитро Ігоревич   
 

заступник директора - начальник управління 
розвитку інфраструктури та будівництва 
Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва обласної 
державної адміністрації 
 

КАРМАЗІНА  
Наталія Сергіївна 
 

заступник начальника управління – начальник 
відділу планування та забудови населених 
пунктів Управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації 
 

КЛОПОТА 
Євгеній Анатолійович 

голова Запорізької обласної організації 
Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнський парламент працездатних 
інвалідів» (за згодою) 
 

КУЧЕРЕНКО  
Максим Олександрович   
 

начальник управління розвитку 
підприємництва, регуляторної політики та 
торгівлі Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі обласної державної адміністрації 
 

КУЩЕНКО 
Максим Анатолійович 

начальник відділу дорожньо-мостового 
господарства Департаменту інфраструктури та 
благоустрою Запорізької міської ради                        
(за згодою) 
 

МАРЧУК  
Володимир Володимирович 

начальник Управління внутрішньої політики 
обласної державної адміністрації 
 

МАСЮКОВ 
Сергій Олександрович 
 

начальник відділу адміністрування державного 
реєстру виборців обласної державної 
адміністрації  
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МАТВЄЄВА 
Валентина Іванівна 

голова Запорізької  обласної організації 
ветеранів України (за згодою) 
 

МАТВЄЄВА 
Антоніна Іванівна 
 

начальник Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації 

МОРОКО 
Владислав Валерійович 
 

директор Департаменту культури та 
інформаційної політики обласної державної 
адміністрації 
 

МУРІЗІДІ 
Алла Віталіївна 

директорка благодійного фонду "Українська 
спілка осіб з інвалідністю" (за згодою) 
 

НАСАДЮК 
Валентина Анатоліївна 

член ради, громадської організації 
«Запорізький обласний конгрес осіб з 
інвалідністю» (за згодою) 
 

НОСЕНКО 
Інеса Ісааківна 

директор благодійної організації «Запорізький 
благодійний фонд» Єврейського общинного 
центру «Мазаль - ТОВ» (за згодою) 
 

ПЕТРОВСЬКА 
Iрина Геннадіївна 
 

член клубу «Рівні Можливості» для людей з 
інвалідністю, маломобільних на інвалідних 
візках (за згодою) 
 

ПИРОЖАНСЬКА  
Ірина Олександрівна  

заступник  начальника управління - начальник 
відділу транспорту та зв'язку Управління 
транспорту та зв’язку обласної державної 
адміністрації  
 

ПОШУКАЙ 
Олександр Миколайович 

заступник голови Запорізької обласної 
організації Українського товариства сліпих      
(за згодою)                 
 

СЕМЕНОВА  
Тамара Григорівна 

голова правління громадської організації 
«Запорізьке обласне об'єднання батьків дітей з 
інвалідністю з дитинства, осіб з інвалідністю» 
(за згодою) 
 

СЕРАТЮКОВА 
Ганна Василівна 

заступник директора Запорізького обласного 
відділення фонду соціального захисту інвалідів 
(за згодою) 
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СІГАКОВА  
Ірина Анатоліївна  
 

начальник відділу підтримки та розвитку 
інклюзивної освіти комунальної установи 
«Центр фінансово-статистичного аналізу та 
матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів» Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

СТОЛЯРЕНКО 
Ганна Іванівна 

керівник громадської організації «Батьки і 
опікуни дітей з інвалідністю «Віра в майбутнє» 
(за згодою) 
 

СУБОТА 
Галина Семенівна  

заступник начальника управління – начальник 
відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації 
 

ФОМЕНКО 
Валерій Володимирович 
 

голова громадської організації «Запорізький 
обласний конгрес осіб з інвалідністю»                     
(за згодою) 
 

ЧЕРНЕНКО  
Андрій Анатолійович  
 

член клубу «Рівні Можливості» для людей з 
інвалідністю, маломобільних на інвалідних 
візках (за згодою) 
 

ЩЕРБАЧЕНКО  
Наталя Вікторівна 

заступник голови громадської організації 
«Бердянська організація осіб з інвалідністю 
«Родина разом» (за згодою) 
 

ЮР’ЄВА 
Тетяна Миколаївна 

начальник  організаційного відділу апарату, 
заступник керівника апарату  обласної 
державної адміністрації 

                                                     

 
Заступник начальника управління —  
начальник відділу планування та  
забудови населених пунктів  
Управління містобудування та  
архітектури облдержадміністрації            Наталія КАРМАЗІНА 

 


