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СКЛАД
обласної робочої групи з організації проведення
операції “Урожай – 2016”
Бриль
Костянтин Іванович

перший заступник голови обласної державної
адміністрації, керівник робочої групи

Борисов
Борис Миколайович

заступник
голови
(стажування), заступник
групи

Абрамченко
Наталія Анатоліївна

начальник управління доходів і зборів з фізичних
осіб Головного управління державної фіскальної
служби в Запорізькій області, заступник
керівника робочої групи (за згодою)

Ревуцький
Андрій Михайлович

директор
Департаменту
агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації,
заступник керівника робочої групи

Поляков
Андрій Вікторович

заступник
директора
Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, секретар робочої групи

облдержадміністрації
керівника робочої

Члени робочої групи:
Бондарь
Олександр Вікторович

позаштатний радник першого заступника голови
облдержадміністрації (за згодою)

Гашенко
Іван Анатолійович

позаштатний радник першого заступника голови
облдержадміністрації (за згодою)

Гришин
Ярослав Володимирович

член постійної комісії Запорізької обласної ради
з питань законності, боротьби з корупцією,
регламенту,
депутатської
діяльності
та
депутатської етики, прав людини, свободи слова
та інформації (за згодою)

2
Довгань
Анатолій Григорович

голова Асоціації фермерів та приватних
землевласників Запорізької області (за згодою)

Зубчук
Сергій Сергійович

старший
оперуповноважений
в
особливо
важливих справах, майор поліції управління
захисту економіки в Запорізькій області
Департаменту захисту економіки Національної
поліції України (за згодою)

Кам’янченко
Сергій Андрійович

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

Коротенко
Денис Олександрович

заступник голови постійної комісії Запорізької
обласної ради з питань економічного розвитку,
інвестицій,
регуляторної
політики
та
підприємництва (за згодою)

Луценко
Катерина Василівна

голова постійної комісії Запорізької обласної
ради з питань агропромислового комплексу та
сільськогосподарського виробництва (за згодою)

Ніконов
Олександр Миколайович

начальник управління з питань праці Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (за
згодою)

Оніщенко
Наталія Володимирівна

начальник відділу адміністрування місцевих
податків управління податків і зборів з
юридичних осіб Головного управління державної
фіскальної служби в Запорізькій області (за
згодою)

Отращенко
Людмила Геннадіївна

голова
Запорізької
обласної
організації
Профспілки працівників АПК (за згодою)

Плутицький
Микола Миколайович

начальник відділу нагляду у агропромисловому
комплексі, соціально-культурній сфері, на
транспорті та зв’язку Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (за згодою)

Пресіч
Юрій Васильович

заступник начальника управління Державної
інспекції сільського господарства в Запорізькій
області (за згодою)

3
Тиховод
Анатолій Миколайович

голова
Запорізької
обласної
організації
Аграрного союзу України (за згодою)

Уколова
Галина Степанівна

начальник управління обробки даних статистики
сільського господарства та навколишнього
середовища Головного управління статистики у
Запорізькій області (за згодою)

Шляховий
Владислав Валерійович

в.о.
начальника
Держгеокадастру у
згодою)

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації,
начальник організаційного відділу

Головного
Запорізькій

управління
області (за

В.Г. Кархачов

