
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Про створення робочої групи  
для вирішення питання відсе- 
лення мешканців аварійних  
будинків в м.Запоріжжя 
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою вирішення питання відселення мешканців аварійних будинків в 

м.Запоріжжя  
 

1.Створити робочу групу у складі: 

 
Гординській  
Віктор Георгійович 

- заступник міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради, голова 
робочої групи; 
 

Польовий  
Сергій Якович 

- директор департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради, заступник голови 
робочої групи; 

Члени робочої групи: 
 
Баєв  
Андрій Іванович 
 

 
 
- 
 

 
 
голова районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району; 

Бочаров  
Андрій  Володимирович 
 
 

- 
 
 

 

завідувач сектору  правового забезпечення 
департаменту з управління житлово-
комунальним господарством Запорізької 
міської ради;  
 

Бушов  
Андрій Анатолійович 

   - 
 
    

директор комунального підприємства 
«Управління капітального будівництва»; 
 

Ветушко  
Максим Юрійович 

- начальник юридичного відділу  
департаменту реєстраційних послуг 
Запорізької міської ради; 
 

Зломинога  
Валерій  Михайлович 
 

- директор департаменту правового 
забезпечення Запорізької міської ради; 
 

Качинська-Пилипчук 

Ірина Петрівна 

-      заступник директора департаменту 
економічного розвитку Запорізької міської 
ради;  
 
 



 

Леонтьєв  
Андрій Валентинович 
 

- генеральний директор міського 
комунального підприємства  «Наше місто» 
Запорізької міської ради; 
 

Маєр  
Федір  Миколайович               
 

- голова районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Шевченківському району; 
 

Матказіна  
Олена Олександрівна 

- заступник директора департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської ради;  
 

Назаренко  
Павло  Вікторович  

- заступник директора департаменту 
архітектури та містобудування Запорізької 
міської ради; 

Наливайко  
Катерина Василівна 

- начальник управління з питань 
фінансування програм соціального захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства, транспорту та об’єктів 
бюджету розвитку департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради; 
  

Ращепкін  
Сергій Володимирович 

- директор комунального підприємства 
«Запоріжремсервіс» Запорізької міської 
ради; 

Шкаран  
Лариса Вікторівна 

- начальник відділу обліку та розподілу 
житлової площі департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради  
 

2. Розпорядження міського голови від 12.03.2018 №73р «Про внесення 

змін до розпорядження міського голови від 17.03.2016 №152р «Про створення 

робочої групи для вирішення питання відселення мешканців аварійних 

будинків в м.Запоріжжя» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г. 

 

 

Міський голова                                                             В.В.Буряк 


