
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

19.12.2019                  м. Запоріжжя                                  № 653 
 

 
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 
21.03.2018 № 147 «Про створення обласної комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних 
виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 
заробітної плати, а також затвердження складу комісії та Положення про 
неї», зі змінами 
 
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 
у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в Запорізькій обласній державній 
адміністрації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 
21.03.2018 № 147 «Про створення обласної комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних 
виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 
заробітної плати, а також затвердження складу комісії та Положення про неї» 
(зі змінами), затвердивши 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 у новій редакції (додається). 
 
 
 
Голова          Віталій ТУРИНОК 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 19.12.2019    №   653 
 
 

 
 

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 
 

ТУРИНОК 
Віталій Вікторович  

голова обласної державної адміністрації, 
голова комісії 
 

ФЕДОРОВ 
Іван Сергійович   

перший 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  
 

БОРОДІН  
Віктор Валентинович  

заступник начальника управління – начальник 
відділу контролю органів влади, оборони, 
правоохоронних органів та місцевих бюджетів 
управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

ГАННЕНКО 
Олександр Олександрович   

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

ГОРДІЄНКО 
Оксана Володимирівна 

начальник відділу розрахунково-касового 
обслуговування управління фінансового 
забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП 
в Запорізькій області (за згодою) 

  
ДМИТРІЄВ 
Олександр Володимирович  

заступник начальника Регіонального 
відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях – начальник 
Управління забезпечення реалізацій 
повноважень у Запорізькій області (за згодою) 
 

ЖМУРКО 
Світлана Олексіївна  

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



 2

 Продовження додатка 
 

КРАВЦОВ  
Олексій Іванович    

начальник управління праці та зайнятості 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

КРАЙНІЙ  
Валерій Григорович    

заступник голови ради Запорізької обласної 
федерації роботодавців, виконавчий директор 
(за згодою) 
 

ЛИСЕЧКО 
Ольга Вікторівна  

заступник директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації  
 

ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович  

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 

МАКСИМОВА  
Юлія Володимирівна  

начальник управління аналізу даних 
демографічної та соціальної статистики 
Головного управління статистики у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

МЕДВІДЬ 
Сергій Миколайович 

директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації 
 

ОРЛОВ 
Дмитро Леонідович 

начальник відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління юстиції 
у Запорізькій області (за згодою)  
 

ПАНЧУК 
Інна Леонтіївна 

начальник відділу організації та контролю за 
виконанням рішень Управління державної 
виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

ПОЛЯКОВ  
Андрій Вікторович  

директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
 

СЛАСТЬОН 
Віктор Максимович 
 

голова Запорізької обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 
 

ХОРОШУН  
Лариса Михайлівна  

начальник управління економічного розвитку 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

ЩЕДРОВСЬКА  
Олена Анатоліївна   

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

 
 
 

Директор Департаменту  
соціального захисту  
населення облдержадміністрації                                  Світлана АБДУРАХМАНОВА 


