
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
____________№ _______ 

 

СКЛАД  

Координаційної ради з розробки Стратегії розвитку міста 

 
Еделєв  
Валерій Гаврилович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова Координаційної 
ради 
 

Малиш 
Валентина Іванівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, заступник голови 
Координаційної ради 
 

Новак  
Наталія Володимирівна 
 

- директор департаменту економічного розвитку 
міської ради, заступник голови Координаційної 
ради 
 

Качинська-Пилипчук  
Ірина Петрівна 
 

- заступник директора департаменту економічного 
розвитку міської ради, секретар Координаційної 
ради 

Члени ради: 

Адаманов  
Олег Федорович 
 

- депутат Запорізької міської ради, голова постійної 
комісії міської ради з питань життєзабезпечення 
міста (за згодою) 

   
Акула  
Катерина Юріївна 

- голова Громадської ради при виконавчому 
комітеті міської ради (за згодою) 

   
Антонюк  
Дмитро Анатолійович 

- віце-президент Запорізької торгово-промислової 
палати (за згодою) 

   
Білан 
Вадим Федорович 

- начальник відділу дорожньо-мостового 
господарства департаменту інфраструктури та 
благоустрою міської ради 

   
Білов  
Сергій Олександрович 

- заступник директора департаменту - начальник 
управління туризму департаменту культури і 
туризму міської ради 

   
Бланк  
Павло Сергійович 

- директор департаменту спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 

   
Божко  
Руслан Анатолійович 

- депутат Запорізької міської ради, голова постійної 
комісії міської ради з питань соціального та 
економічного розвитку, бюджету і фінансів (за 
згодою) 

   
Боклаг 
Валентина Андріївна 

- професор кафедри публічного управління та 
землеустрою Класичного приватного 
Університету (за згодою) 

   
Борисов  
Геннадій Миколайович 

- заступник директора департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством міської 
ради 
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Буянкова  
Людмила Миколаївна 
 

- заступник директора департаменту-заступник 
головного архітектора міста-начальник відділу 
планування та забудови міста департаменту 
архітектури та містобудування міської ради 

   
Васильєв 
Денис Олегович 
 

- голова комітету з питань культури та туризму 
Громадської ради при виконавчому комітеті 
міської ради (за згодою) 

   
Власюк 
Олександр Олександрович 

- начальник управління з питань транспортного 
забезпечення та зв’язку міської ради 

   
Волков 
Володимир Петрович 
 

- професор кафедри підприємництва, менеджменту 
організацій та логістики, професор, доктор 
технічних наук Запорізького національного 
університету (за згодою) 

   
Глазунов 
Володимир 
Володимирович 

- заступник голови комітету з проектної діяльності 
Громадської ради при виконавчому комітеті 
міської ради (за згодою) 

   
Головешко  
Володимир 
Володимирович 

- начальник управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради 

   
Жуков  
Володимир Павлович 

- директор департаменту надання адміністративних 
послуг та розвитку підприємництва міської ради 

   
Ільченко 
Сергій Володимирович 

- голова міської Молодіжної ради (за згодою) 

   
Калагастов  
Роман Юрійович 

- директор ТОВ «Компанія управління проектами 
«Арсенал» (за згодою) 

   
Кірєєва  
Валентина Анатоліївна 

- представник Запорізької обласної філії 
Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою) 

   
Кравець  
Ольга Миколаївна  

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

   
Коломоєць  
Олег Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   
Константинова  
Катерина Андріївна 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою)  

   
Кругляк  
Світлана Вікторівна 

- регіональний координатор проекту ПРОМІС у 
Запорізькій області (за згодою) 

   
Лахтаренко  
Олексій Іванович 

- директор інституту «Промстройпроект»               
(за згодою) 

   
Лепьошкін  
Ігор Іванович 

- головний експерт з питань місцевого врядування 
та розвитку проекту ПРОМІС (за згодою) 

   
Мокій  
Анатолій Іванович 

- проректор з міжнародних зв’язків та 
стратегічного розвитку Запорізького інституту 
економіки і інформаційних технологій (за згодою) 
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Москвіна  
Ольга Григорівна  

- начальник управління поширення інформації та 
комунікацій головного управління статистики у 
Запорізькій області (за згодою) 

   
Нарсєєва  
Галина Володимирівна 

- заступник начальника управління з питань 
екологічної безпеки міської ради 

   
Огородова Тамара 
Миколаївна 

- економіст, експерт з питань гендерної рівності 
ЗБФ «Єдність за майбутнє» (за згодою)  

   
Орєшкін  
Юрій Ігорович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   
Пірогова  
Ірина Миколаївна  

- представник Запорізької обласної філії 
Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою) 

   
Пічкур  
Наталія Василівна  

- голова правління ГО «Центр екологічної культури 
у Запоріжжі», голова комітету з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та 
запобігання надзвичайним ситуаціям Громадської 
ради при виконавчому комітеті міської ради (за 
згодою) 

   
Погребняк  
Юлія Валеріївна 

- директор департаменту освіти і науки міської 
ради 

   
Позднякова-Кирбят’єва 
Елліна Геннадіївна 

- засновник Інституту соціологічних досліджень та 
громадських ініціатив м. Запоріжжя (за згодою) 

   
Полковнікова  
Ольга Яківна 

- начальник управління соціального захисту 
населення міської ради 

   
Поливяний  
Сергій Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   
Прудкий  
Сергій Іванович 

- заступник голови правління Запорізької обласної 
організації «Спілка архітекторів України» (за 
згодою) 

   
Прушківський 
Володимир 
Геннадійович 

- перший проректор Запорізького національного 
технічного університету (за згодою) 
 

   
Селезньова  
Оксана Володимирівна  

- начальник бюджетного управління департаменту 
фінансової та бюджетної політики міської ради 

   
Сколибог 
Юлія Олександрівна 

- начальник управління з питань земельних 
відносин міської ради 

   
Согорін  
Андрій Анатолійович 

- депутат Запорізької міської ради, голова постійної 
комісії міської ради з питань депутатської 
діяльності, регламенту, законності, правопорядку 
та запобігання корупції (за згодою) 

   
Таран  
Роман Олегович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 
 
 

Ушакова  
Вікторія Василівна 

- директор департаменту охорони здоров’я  міської 
ради 
 

Фукс Геннадій  
Григорович 

- депутат Запорізької обласної ради (за згодою) 
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Черниш  
Ірина Володимирівна  

- заступник директора департаменту - начальник 
управління культури департаменту культури і 
туризму міської ради 

   
Чумаков  
Кирило Ігоревич    

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

   
Чумаченко 
Ігор Миколайович 

- депутат Запорізької міської ради, голова постійної 
комісії міської ради з питань комунальної 
власності, ресурсів, приватизації, архітектури та 
земельних відносин (за згодою) 

   
Чуприна 
Ірина Володимирівна 

- голова комітету з питань житлово-комунального 
господарства Громадської ради при виконавчому 
комітеті міської ради (за згодою) 

 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А. Омельянович 
 

  


