
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної   
державної адміністрації                                                                                                
02.05.2022 № 208 
05.2022 № 208__ 

 
СКЛАД 

волонтерського комітету при обласній державній адміністрації зі сприяння 
вирішення питань, пов’язаних із проведенням військової агресії Російської 

Федерації проти України 
 
 

БЕКЕТОВА 
Оксана Леонідівна 
 

уповноважений представник Запорізької 
обласної організації Червоного Хреста 
України (за згодою) 
 

БОВСУНОВСЬКИЙ 
Ілля Андрійович 
 

уповноважений представник громадської 
організації «СВОІ» (за згодою) 

БОЙКО 
Артур Юрійович 
 

начальник Управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

БРАТУСЬ  
Ярослава Сергіївна 
 

уповноважений представник громадської 
організації «Центр соціального розвитку 
«Ініціатива» (за згодою) 
 

БУХВАК 
Андрій Григорович 
 

уповноважений представник 
благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» 
(за згодою) 
 

ВАСИЛЬЧУК 
Геннадій Миколайович 

уповноважений представник 
волонтерського штабу при Запорізькому 
національному університеті (за згодою) 
 

ВЕСЕЛОВА 
Вікторія Валеріївна 

уповноважений представник благодійної 
організації «БФ Посмішка ЮA» (за 
згодою) 
 

ВОЛКОВА 
Олена Іванівна 
 
 

уповноважений представник 
благодійного фонду «Християнський 
центр реабілітації» (за згодою) 
 

ГЕРАСИМЕНКО 
Вікторія Володимирівна 
 

начальник управління соціальних послуг 
та праці Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 
 

ГОНЧАРЕНКО 
Галина Анатоліївна 

уповноважений представник громадської 
організації «Солдатський привал» (за 
згодою) 
 

ДОРОШЕНКО 
Ірина Володимирівна 
 

уповноважений представник 
благодійного фонду «100% життя» (за 
згодою) 
 

ЗДОРОВЕЦЬ 
Іван Володимирович 

уповноважений представник громадської 
організації «Вогник Запоріжжя» (за 
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ЗЕЛІНСЬКА 
Ольга Сергіївна 
 
 

згодою) 
 
уповноважений представник громадської 
організації «Запорізька обласна колегія 
адвокатів» (за згодою) 
 

КАНІЩЕВ 
Олексій Геннадійович 
 

уповноважений представник КП 
«Туристичний інформаційний центр» 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

КРАЇВСЬКИЙ 
Назар Любомирович 

уповноважений представник соціального 
центру «Проміння» (за згодою) 
 

ЛУК'ЯНОВА 
Інна Анатоліївна 

уповноважений представник 
благодійного фонду «Підтримай армію 
України» (за згодою)  
 

МАРЧУК 
Володимир Володимирович 
 

начальник Управління внутрішньої 
політики облдержадміністрації 

МАТЮХІН 
Дмитро Анатолійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Міський центр допомоги» 
(за згодою) 
 

МЄЗЕНЦОВ 
Василь Олександрович 

уповноважений представник благодійної 
організації «БФ «Об’єднання волонтерів 
Запоріжжя» (за згодою) 
 
 

МЄРЄНКОВА 
Вікторія Валеріївна 
 
 
ПАНЧЕНКО 
Олег Петрович 

уповноважений представник громадської 
організації «Міжнародний центр «Світ 
очима дітей» (за згодою) 
 
уповноважений представник благодійної 
організації «БФ «УКРАЇНА В СЕРЦІ» (за 
згодою) 

 
РОЗУМОВИЧ 
Андрій Іванович 

 
уповноважений представник 
волонтерської групи «Запоріжжя. 
Допомога. Арсенал» (за згодою) 
 

СЕМЕНЮК 
Ігор Валентинович 
                                       
 
КОБЕЦЬ 
Роман Сергійович 
 

уповноважений представник церкви 
«Надія поколінь» (за згодою) 
 
 
уповноважений представник благодійної 
організації «БФ «Посмішка ЮA» (за 
згодою) 
 

ШИРЯЄВ 
Володимир Вікторович 
 
 

уповноважений представник громадської 
організації «Широкий степ» (за згодою) 
 

ЮХИМЕНКО 
Костянтин Миколайович 

уповноважений представник 
гуманітарного волонтерського штабу при 
комунальній установі «Запорізький 
обласний центр молоді» (за згодою)  
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ЯРМОХІНА 
Тетяна Миколаївна 

уповноважений представник Ради церков 
і релігійних організацій (за згодою) 
 

  
_____________________________________ 

 
 
 

Начальник Управління  
внутрішньої політики  
облдержадміністрації                                                        Володимир МАРЧУК 
 

 

 


