
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

        Розпорядження голови обласної  
        державної адміністрації 
 
        18.04.2022 №  179 

 
 
 

СКЛАД 
Штабу Запорізької області з питань координації надання населенню 

гуманітарної допомоги 
 

НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна  
 

заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Штабу 
 

НОТАНОВА 
Марина Василівна  
 

директор Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації, 
заступник голови Штабу 

СІМОНОВА 
Катерина 
Олександрівна 

директор Департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради (за згодою), секретар Штабу 

 
 

Члени робочої групи: 
 
 

АНАНЬЄВА 
Олена Леонідівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАКАЙ 
Олексій Анатолійович 

заступник начальника управління - начальник відділу  
санітарно-епідеміологічного нагляду та організації 
розслідування  
спалахів управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного  
законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій  
області (за згодою) 
 
керівник Бердянської районної військової 
адміністрації Запорізької області  
 

БЕКЕТОВА 
Оксана Леонідівна  

голова Запорізької обласної організації Товариства 
Червоно Хреста України (за згодою) 
 

БУЛАВІНОВ 
Андрій Анатолійович 

директор Департаменту з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації 
 

БУРЯК  
Олег Миколайович 
 

керівник Запорізької районної військової 
адміністрації Запорізької області  
 

БУХАРІНА  
Людмила Миколаївна 

директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації  
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ВАСЮК 
Анатолій Григорович 

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

 
КРУПСЬКИЙ 
Артур Євгенович 

 
керівник Пологівської районної військової 
адміністрації Запорізької області  
 

КУЛИНИЧ 
Олексій Валерійович 

директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 
КУРТЄВ 
Анатолій 
Валентинович 

 
секретар Запорізької міської ради (за згодою) 

 
МАТВЄЄВА 
Антоніна Іванівна 

 
начальник Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації 

 
МАТЮХІН  
Дмитро Анатолійович  

 
директор ГО «Міський центр допомоги» (за згодою)  

 
МАШ`ЯНОВА 
Юлія Миколаївна 
 
МІНЯЙЛО 
Сергій Олександрович  

 
в.о. директора Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі обласної державної адміністрації  
 
начальник юридичного управління апарату обласної  
державної  адміністрації 

 
МОРОКО 
Владислав 
Валерійович 

 
директор Департаменту культури та інформаційної 
політики обласної державної адміністрації 

 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ  
Анастасія Михайлівна 

 
радник з питань ВПО БО «Стабілізейшен Суппорт  
Сервісес» (за згодою) 

 
ПІСАРЕВ 
Роман Анатолійович 

 
начальник Управління транспорту та зв’язку обласної 
державної адміністрації 

 
ПОГРЕБНЯК 
Юлія Валеріївна 

 
директор департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради (за згодою)  
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СУДАКОВ  
Ігор Ігорович 

керівник Мелітопольської районної військової 
адміністрації Запорізької області  

 
ХОЛОША  
Андрій Іванович 

 
керівник Василівської районної військової 
адміністрації Запорізької області  

 
ШЕВЧЕНКО 
Сергій Миколайович  
 
ЯСИНЕЦЬКИЙ 
Олександр 
Вячеславович 

 

 
начальник управління ресурсного забезпечення                  
ГУ ДСНС України  у Запорізькій області (за згодою) 
 
заступник директора департаменту – начальник 
управління розвитку рослинництва та сільської 
місцевості Департаменту агропромислового розвитку 
обласної  державної  адміністрації 

 
                                               
                                        

_______________________________________ 
 
 
Директор Департаменту соціального 
захисту населення обласної  
державної адміністрації                                                      Марина НОТАНОВА 


