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Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

        
25.05.2022    № 242                                                          

 
 

СКЛАД 
регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області 

 
НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 

заступник голови облдержадміністрації, 
голова комісії 
 

НОТАНОВА 
Марина Василівна  

директор Департаменту соціального 
захисту  населення облдержадміністрації, 
заступник голови комісії 
 

СІДЄЛЬНІКОВА 
Марина Василівна 

начальник відділу у справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю управління 
соціальних послуг та праці Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
АЛУФ 
Олексій Володимирович 

директор Запорізького обласного 
відділення Фонду соціального захисту 
осіб з інвалідністю (за згодою) 
 

БИЛИМ 
Олександр Миколайович 
 

начальник управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
головний архітектор області 
 

БОГДАНОВА 
Ольга Олександрівна 

начальник відділу адміністрування 
податку на прибуток, неприбуткових 
установ і організацій та спрощеної 
системи оподаткування, контрольованих 
операцій управління з питань виявлення 
та опрацювання податкових ризиків 
Головного управління ДПС у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

ГЕРАСИМЕНКО 
Вікторія Володимирівна  

начальник управління соціальних послуг 
та праці Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 
 

ГУЄВА 
Валентина Геннадіївна  

начальник відділу нормативно-правової 
роботи юридичного управління апарату 
облдержадміністрації 
 

ІВАНІЛОВ 
Олег Юрійович  

заступник директора – начальник відділу 
організації сприяння працевлаштуванню 
Запорізького обласного центру 
зайнятості (за згодою) 
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КОНОНЕНКО 
Валентина Павлівна 

представник Урядового уповноваженого 
з прав осіб з інвалідністю в Запорізькій 
облдержадміністрації  (за згодою) 
 

ЛОСЄВА 
Ірина Вікторівна 

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

МАМОНОВА 
Алла Анатоліївна 

заступник начальника управління – 
начальник відділу контролю у соціальній 
галузі та сфері культури управління 
Східного офісу Держаудитслужби в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

ПОШУКАЙ 
Олександр Миколайович  

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

РЕЗНІКОВА  
Ольга В’ячеславівна   

заступник директора Департаменту – 
начальник управління фінансів 
невиробничої сфери Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 
 

СЕМЕНОВА 
Тамара Григорівна  

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

ФОМЕНКО  
Валерій Володимирович 

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

ХОРОШУН 
Лариса Михайлівна  

начальник управління аналізу 
економічного розвитку Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

 
 

                         
 
 
 
Директор Департаменту 
соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації                                          Марина НОТАНОВА 
 


