
 

 
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Н А К А З 
 

 

 
 

06 лютого 2017 р. м. Запоріжжя  № 20       

 
Про затвердження складу комісії з питань надання фінансової підтримки 
обласним громадським організаціям, що об’єднують громадян, які потребують 
соціальної підтримки 
 

 

Керуючись підпунктом 12 пункту 10 Положення про Департамент 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 24 грудня 2012 року № 639, відповідно до наказу 

Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної 

адміністрації від 09 квітня 2015 року № 55 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на надання 

фінансової підтримки обласним громадським організаціям, що об’єднують 

громадян, які потребують соціальної підтримки», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14 квітня 2015 року 

за № 13/1677,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань надання фінансової підтримки 

обласним громадським організаціям, що об’єднують громадян, які потребують 

соціальної підтримки (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту соціального 

захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 12 серпня 

2016 року № 163 «Про затвердження складу комісії з питань надання 

фінансової підтримки обласним громадським організаціям, що об’єднують 

громадян, які потребують соціальної підтримки». 

 
 
Директор Департаменту       І.В. Мещан 
 
 
 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
       

наказ Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації 

    

       __________________№_________ 
 

СКЛАД 

комісії з питань надання фінансової підтримки обласним громадським 

організаціям, що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки 
 

 
Рябак  
Галина Миколаївна 

заступник директора Департаменту – начальник 
управління економіки та фінансів, голова комісії 
 

Герасименко  
Вікторія Володимирівна 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту, 
заступник голови комісії 
 

Миколаєнко  
Євгенія Сергіївна 

головний спеціаліст відділу фінансів та 
економічного аналізу управління економіки та 
фінансів Департаменту, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

 
Адєлєв 
Іван Васильович 
 

заступник начальника управління з питань 
соціального-економічного розвитку та бюджету 
виконавчого апарату Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
 

Бурдаш  
Наталія Михайлівна 

заступник начальника управління економіки та 
фінансів – начальник відділу фінансів та 
економічного аналізу Департаменту 
 

Воробйов 
Тимофій Алімович 
 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
бухгалтерського забезпечення Департаменту  
 

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 Запорізької обласної державної 
адміністрації (за згодою) 
 

Дем’яненко  
Євген Миколайович 

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

Лосєва  
Ірина Вікторівна 

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

 
Начальника відділу організаційної 
роботи, звернень громадян, діловодства 
та контролю Департаменту       В.О. Шапошнікова 


