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СКЛАД 
робочої комісії з питань гуманітарної допомоги 

 
 

Гугнін 
Едуард Анатолійович  

заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, голова комісії 
 

Абдурахманова  
Світлана Петрівна 
 

директор Департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації, заступник 
голови комісії 
 

Кручіна 
Тетяна Леонідівна 

головний спеціаліст відділу у справах 
ветеранів, людей з інвалідністю та похилого 
віку Департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації, секретар 
комісії 

 
 

Члени робочої групи: 
 

Гальченко 
Ігор Володимирович 

завідувач сектору  з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації 
 

Герасименко  
Вікторія Володимирівна 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту 
соціального захисту  населення 
облдержадміністрації 

 
Горідько 
Марія В’ячеславівна  
 

 
заступник начальника  управління – 
начальник відділу по зв’язках з 
громадськістю Управління комунікацій з 
громадськістю Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

 
Дем’яненко 
Євген Миколайович 

 
член постійної комісії Запорізької обласної 
ради з питань соціальної політики і праці (за 
згодою) 

 
Жучков 
Антон Сергійович 

 
перший заступник начальника Запорізької  
митниці ДФС (за згодою) 
 

Квас  
Сергій Іванович 

старший оперуповноважений управління 
захисту економіки в Запорізькій області 
Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України (за згодою) 
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Лосєва 
Ірина Вікторівна 

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

Мащак  
Олександр Іванович 

заступник директора Державної установи 
«Запорізькій обласний лабораторний Центр  
МОЗ України», головний позаштатний 
спеціаліст Департаменту охорони здоров’я 
ЗОДА з епідеміології (за згодою) 

 
Мороз  
Олена Святославівна  

 
головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління реформ 
і розвитку медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

Новосельська  
Наталія Миколаївна 

головний спеціаліст відділу державного 
контролю у сфері обігу лікарських засобів та 
медичної продукції  Державної служби з 
лікарських засобів у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Прийменко 
Галина Володимирівна 

головний спеціаліст відділу позашкільної, 
вищої освіти  та інтернатних закладів 
управління дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної та вищої освіти 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Устименко 
Денис Іванович 

завідувач сектору  викриття кримінальних 
правопорушень у митній сфері оперативного 
управління ГУ ДФС у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

 
 
 
 
Керівник апарату  
Запорізької обласної 
державної адміністрації                          З.М. Бойко 
 


