
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  

      27.06.2018  № 230 р_______ 
 

СКЛАД  
Комітету з управління  впровадження  

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року 
 

Еделєв  
Валерій Гаврилович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комітету з 
управління впровадження Стратегії розвитку 
міста 

   

Малиш 
Валентина Іванівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, заступник голови 
комітету  з управління впровадження Стратегії 
розвитку міста  

   

Новак  
Наталія Володимирівна 
 

- директор департаменту економічного розвитку 
міської ради, заступник голови комітету з 
управління впровадження Стратегії розвитку 
міста  

   

Качинська-Пилипчук  
Ірина Петрівна 
 

- заступник директора департаменту економічного 
розвитку міської ради, секретар комітету з 
управління впровадження Стратегії розвитку 
міста 

 

Члени  комітету: 
   

Акула  
Катерина Юріївна 

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

   

Антонюк  
Дмитро Анатолійович 

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

   

Байло 
Марина Геннадіївна  

- заступник директора департаменту 
інфраструктури та благоустрою міської ради 

   

Білов  
Сергій Олександрович 

- директор департамент культури і туризму міської 
ради 

   

Бланк  
Павло Сергійович 

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

   

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 

   

Волков 
Володимир Петрович 
 

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

   

Жуков  
Володимир Павлович 

- директор департаменту надання 
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради 

   

Ільченко 
Сергій Володимирович 

- голова міської Молодіжної ради (за згодою) 

   

Костенко  
Ірина Борисівна 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 
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Корольов 
Олег Миколайович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Константинов 
Олександр 
Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Кругляк  
Світлана Вікторівна 

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

   

Кухарєв 
Олександр 
Олександрович 

- начальник відділу організації та контролю  
роботи зв’язку, річкового, авіаційного та 
залізничного транспорту управління з питань 
транспортного забезпечення та зв’язку міської 
ради 

   

Нарсєєва  
Галина Володимирівна 

- заступник начальника управління з питань 
екологічної безпеки міської ради 

   

Орєшкін  
Юрій Ігорович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Пірогова  
Ірина Миколаївна  

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

   

Прасол 
Михайло Вікторович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Погребняк  
Юлія Валеріївна 

- директор департаменту освіти і науки міської 
ради 

   

Поливяний  
Сергій Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Таран  
Роман Олегович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 
 

   

Ушакова  
Вікторія Василівна 

- директор департаменту охорони здоров’я  міської 
ради 

   

Чумаков  
Кирило Ігоревич    

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

 
 
 
Заступник керуючого справами   
виконкому ради – начальник відділу  
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради                                                                         О.В.Савенко 
 
 




