
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
21.04.2016 № 182 

 
 
 
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 
10.10.2013 № 483 «Про створення спеціальної обласної комісії для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 
вивільнення працівників та затвердження її складу», зі змінами 
 

 
Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 

в зв’язку з кадровими змінами, внести зміни до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10.10.2013 № 483 «Про створення спеціальної 
обласної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 
безробіття під час масового вивільнення працівників та затвердження її 
складу», зі змінами: 

 
1. Затвердити склад спеціальної обласної комісії для вжиття заходів щодо 

запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 
працівників у новій редакції (далі - спеціальна обласна комісія), що додається. 

 
2. Координацію роботи спеціальної обласної комісії залишаю за собою.  

 
 
 
Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації                                                 К.І. Бриль 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
21.04.2016                   № 182 

 
 

СКЛАД 
спеціальної обласної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників  
 

Бриль 
Костянтин Іванович 
 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії 
 

Гугнін 
Едуард Анатолійович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 
 

Разуваєва 
Ірина Володимирівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління праці та зайнятості Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, секретар комісії 
 
Члени комісії: 

 
Абрамченко  
Наталія Анатоліївна 

начальник управління податків і зборів з 
фізичних осіб Головного управління ДФС у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Барановська  
Марина Володимирівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління промисловості, транспорту та 
зв’язку Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації 
 

Бойко 
Артур Юрійович 

начальник Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

Казачук 
Анатолій Васильович 

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

Кошечко 
Тетяна Вікторівна 

заступник директора Запорізького обласного 
центру зайнятості (за згодою) 
 

Медвідь 
Сергій Миколайович 

директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації 
 

Мещан  
Ігор Вікторович 
 

директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації  

Полякова 
Ірина Борисівна 

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



 2

Ревуцький 
Андрій Михайлович 

директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
 

Сластьон 
Віктор Максимович 

голова Запорізької обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 
 

Слепян  
Елла Валеріївна 

директор Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
 

Стрельбицька 
Ірина Федорівна 

заступник виконавчого директора 
Запорізького обласного союзу промисловців і 
підприємців (роботодавців) «Потенціал»                
(за згодою) 
 

 
 
 

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, 
начальник оргвідділу       В.Г. Кархачов 
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