ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
10.06.2022 № 267
СКЛАД
обласної комісії з питань погашення заборгованості
з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат,
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці
та легалізації заробітної плати
СТАРУХ
Олександр Васильович

голова
обласної
державної
начальник обласної військової
голова комісії

адміністрації,
адміністрації,

НЕКРАСОВА
Злата Андріївна

заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, заступник голови комісії

РАЗУВАЄВА
Ірина Володимирівна

заступник директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації, секретар
комісії
Члени комісії:

БИЛИМ
Олександр Миколайович

начальник
Управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
головний
архітектор області

БОРОДІН
Віктор Валентинович

заступник начальника управління – начальник
відділу контролю у галузі оборони, в
правоохоронних органах та органах влади
управління Східного офісу Держаудитслужби в
Запорізькій області (за згодою)

ВІНІЧЕНКО
Микола Дмитрович

в.о. директора Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ДАНОВСЬКИЙ
Володимир Віталійович

перший
заступник
начальника
Головного
управління Держпраці у Запорізькій області
(за згодою)

ЖМУРКО
Світлана Олексіївна

начальник Головного управління Пенсійного
фонду України в Запорізькій області (за згодою)

КАПЛІЙ
Віталій Миколайович

голова Запорізької обласної ради професійних
спілок (за згодою)

КЛИМЕНКО
Олексій Миколайович

в.о. завідувача сектору з питань банкрутства у
Запорізькій області відділу банкрутства ПівденноСхідного
міжрегіонального
управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро) (за згодою)

КОРОБОВ
Олександр Миколайович

начальник відділу дізнання Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області,

2
Продовження додатка

КРАЙНІЙ
Валерій Григорович

підполковник поліції (за згодою)
заступник голови Ради Запорізької обласної
федерації роботодавців, виконавчий директор
ЗОСППР «Потенціал» (за згодою)

ЛИТВИНЕНКО
Віталій Анатолійович

директор Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації

ЛІТВІНОВА
Ліна Миколаївна

заступник начальника управління - начальник
відділу
приватизації
та
управління
корпоративними
правами
Управління
забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій
області
Регіонального
відділення
Фонду
державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій
та
Кіровоградській
областях
(за згодою)

МАКСИМОВА
Юлія Володимирівна

начальник управління аналізу даних статистичних
спостережень Головного управління статистики у
Запорізькій області (за згодою)

МЕДВІДЬ
Сергій Миколайович

директор
Департаменту
облдержадміністрації

НОТАНОВА
Марина Василівна

директор Департаменту соціального
населення облдержадміністрації

ПІСАРЕВ
Роман Анатолійович

начальник Управління транспорту та зв’язку
облдержадміністрації

ФЕСЕНКО
Юлія Володимирівна

заступник начальника Управління - начальник
відділу організації та контролю за виконанням
рішень Управління забезпечення примусового
виконання рішень у Запорізькій області Південно Східного
міжрегіонального
управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро) (за згодою)

ХОРОШУН
Лариса Михайлівна

начальник управління аналізу економічного
розвитку Департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

ЧАПЛИГІН
Євген Васильович

начальник Управління стратегічних
виробництва облдержадміністрації

ЩЕДРОВСЬКА
Олена Анатоліївна

заступник начальника Головного управління ДПС
у Запорізькій області (за згодою)

Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

фінансів
захисту

галузей

Марина НОТАНОВА

