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СКЛАД 

регіональної координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства 

 
СТАРУХ 
Олександр Васильович 

голова облдержадміністрації, співголова 
координаційної ради 
 

СЕЛЮКОВА 
Наталя Юріївна 

регіональний координатор Проєкту 
мобілізації громад, співголова            
координаційної ради (за згодою)  
 

ЛЮБИМ 
Людмила Сергіївна 
 

перший заступник голови обласної ради, 
заступник співголів координаційної ради
(за згодою)  
 
 

БОНДАРЕНКО 
Сніжана Олександрівна 

головний спеціаліст відділу по зв’язках з 
громадськістю Управління внутрішньої 
політики  облдержадміністрації, секретар 
координаційної ради  
 

 
Члени координаційної ради: 

 
АКУЛА 
Катерина Юріївна 
 

голова громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради (за згодою) 
 

БОЖКОВА 
Ксенія Володимирівна 
 

координатор USAID-агро в Запорізькій 
області (за згодою) 

БОЙКО 
Артур Юрійович   
 

начальник Управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

ВАКАЛО  
Ольга Валеріївна 
 

журналіст Запорізької обласної 
телерадіокомпанії (за згодою) 
 
 

ВАСИЛЬЄВ 
Денис Олегович 
 

експерт Українського культурного 
фонду, 
ГО «Центр розвитку бізнес-технологій та 
культури» (за згодою)  
 
 

ВІНІЧЕНКО 
Микола Дмитрович 

в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
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Продовження додатка 

 
 

ГНИПА 
Ольга Вікторівна 

головний спеціаліст відділу з питань 
молоді Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації 
 

ДЕЛАЛОВА 
Людмила Леонідівна 
 

голова асоціації «Комфортні оселі» (за 
згодою) 
 

ДЕНИСОВ 
Костянтин Вікторович 

начальник відділу Державної служби 
України у справах ветеранів та учасників 
Антитерористичної операції у 
Запорізькій області 
 

ЖАВЖАРОВА 
Тетяна Леонідівна 
 

голова ГО «Екосенс» (за згодою) 

ЗАХАРЧУК 
Віктор Миколайович 

начальник управління дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

ЗЮЗІН 
Олексій Володимирович 
 

представник громадської організації 
«24/7» (м. Приморськ) (за згодою) 

КАЛАШНИК 
Анастасія Євгенівна 

проектна спеціалістка ООН Жінки в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

КАРПІЙ 
Сергій Євгенійович 

в.о. директора Департаменту захисту 
довкілля облдержадміністрації 
 

КУЧЕРЕНКО 
Максим Олександрович 

начальник управління розвитку 
підприємництва, регуляторної політики 
та торгівлі Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
 

ЛИЗЯ 
Євген Сергійович 

голова ГО «Студенство» (за згодою) 
 
 

ЛОЗОВИЦЬКА 
Інна Миколаївна 

головний спеціаліст відділу 
профілактичної роботи Служби у справах 
дітей облдержадміністрації 
 
 

ЛОСЄВА 
Ірина Вікторівна 

співголова президії обласної 
координаційної ради громадських 
об’єднань та організацій по роботі з 
громадянами, які потребують соціальної 
підтримки (за згодою) 
 

МАКЕДОНСЬКА 
Світлана  Іванівна                               
 

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

МАРЧУК 
Володимир Володимирович 

начальник Управління внутрішньої 
політики облдержадміністрації 
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МОРОКО 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури та 
інформаційної політики 
облдержадміністрації 
 
 

НЕСВАТ 
Тетяна Володимирівна 

представниця «People.ua» 
(м. Мелітополь) (за згодою) 
 
 

НЕСТЕРОВА 
Ірина Валеріївна 

заступник начальника відділу 
теплозабезпечення, водопровідно-
каналізаційного господарства та 
ліцензування управління експлуатації 
систем життєдіяльності та житлового 
фонду Департаменту житлово-
комунального господарства та 
будівництва 
 

НІКОЛАЄВ 
Олексій Сергійович 

голова ГО «Запорізька обласна дитяча 
скаутська організація «Слідопит» (за 
згодою) 
 
 

НОСЕНКО 
Інеса Ісааківна 

директор Єврейського общинного центру 
«МазальТов» (за згодою) 
 

ОВЧАРОВА 
Валерія Сергіївна 

регіональна представниця Програми 
сприяння громадській активності  
«Долучайся» в Запорізькій області (за 
згодою) 
 

ПЕРЕПИЛИЦЯ 
Анастасія Михайлівна 

регіональна координаторка благодійної 
організації «Благодійний фонд 
«Стабілізейшен суппорт сервісез» (за 
згодою) 
 

ПИРІГ  
Михайло Юрійович 

учасник Антитерористичної операції (за 
згодою) 
 
 

ПРОЦЕНКО 
Олексій Сергійович 

начальник відділу інноваційних програм 
БО «Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя», аспірант Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

РАЗУВАЄВА 
Ірина Володимирівна 

заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

РЯБЧЕНКО 
Валерія Ігорівна 

начальник відділу національностей та 
релігій управління міжнаціональних 
відносин та охорони культурної 
спадщини Департаменту культури та 
інформаційної політики 
облдержадміністрації 
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СТАСОВСЬКА 
Лілія Іванівна 

заступник начальника відділу 
лікувально-профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

ТАРАН 
Марина Вікторівна 

голова спілки «Культурна ліга сходу» 
(м. Токмак) (за згодою) 
 

УСТІМОВ 
Геннадій Миколайович 

координатор  ПРООН з цілей сталого 
розвитку в Запорізькій області проєктів 
громадської ініціативи «ПРОМІС» (за 
згодою) 
 

ХАМДАНІ  
Науфаль Кадирович 

президент громадської спілки «Асоціація 
національних меншин  Запорізької 
області» (за згодою) 
 

ЦЕРЕТЕЛІ 
Лариса Григорівна 

ГО «Центр медіації та екаунтінгу «Точка 
зору» (за згодою) 
 

ЩЕТІНІНА  
Ірина Юріївна 

представниця ZeroWasteZp (за згодою) 

 

_____________________________________ 
 
 

Начальник Управління  
внутрішньої політики  
облдержадміністрації                                                        Володимир МАРЧУК 
 

 

 


