
 

 

 

 

 

 

 

 Про внесення змін  до розпорядження міського голови від 27.06.2018 №230р 
«Про створення  Комітету з управління впровадженням  Стратегії розвитку 
міста Запоріжжя до 2028 року» зі змінами 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

у зв’язку з кадровими змінами, внести зміни до розпорядження міського голови 

від 27.06.2018 №230р «Про створення Комітету з управління впровадженням 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року» (зі змінами), а саме: 

1. Затвердити склад Комітету з управління впровадженням Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року в новій редакції (додається).  

2. Розділ 2.1. Положення про Комітет з управління впровадженням 

Стратегії розвитку  міста Запоріжжя до 2028 року викласти в наступній редакції 

«Метою діяльності  Комітету є забезпечення реалізації, постійної підтримки 

актуальності та моніторингу Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, 

затвердженої рішенням міської ради вiд 20.12.2017 № 57 «Про затвердження 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року», та Планів заходів з її  

реалізації». 

 

 

 

Міський голова                                       В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
____________№ _______ 

 

 

 

СКЛАД  

Комітету з управління  впровадженням  

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року 

 
   

Малиш 
Валентина Іванівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комітету з 
управління впровадженням Стратегії розвитку 
міста Запоріжжя до 2028 року 

   

Еделєв  
Валерій Гаврилович 

- 
радник міського голови, заступник голови комітету 
з управління впровадженням Стратегії розвитку 
міста Запоріжжя до 2028 року 

   

Новак  
Наталія 
Володимирівна 
 

- директор департаменту економічного розвитку 
міської ради, заступник голови  комітету з 
управління впровадженням Стратегії розвитку 
міста Запоріжжя до 2028 року 

   
Піскоха  
Оксана Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку департаменту економічного 
розвитку міської ради, секретар комітету з 
управління впровадженням Стратегії розвитку 
міста Запоріжжя до 2028 року 

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) 

   

Білов  
Сергій Олександрович 

- директор департаменту культури і туризму міської 
ради 

   

Бланк  
Павло Сергійович 

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

   

Вагіс 
Ольга Анатоліївна 

- директор департаменту фінансової та бюджетної 
політики  міської ради 

   

Волков 
Володимир Петрович 
 

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

   
Гамаюнова 
Наталія Олексіївна 

- начальник планово-економічного відділу 
департаменту інфраструктури міської ради  

   

Данильченко Олена 
Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу організації та контролю 
пасажирських перевезень на автомобільному 
транспорті управління з питань транспортного 
забезпечення та зв’язку міської ради 

   

Жеребцова Тамара  
Фомінічна  

 керівник Підприємства ЦЕНТР ЕКОДОПОМОГИ» 
(за згодою) 
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Коваль Марія 
Вікторівна 

- заступник начальника відділу планування міста 
департаменту архітектури та містобудування  
міської ради  

   

Коршакова Лідія 
Василівна 

- заступник начальника управління соціального 
захисту населення міської ради 

   

Кривоніс Інна  
Віталіївна  

- заступник директора департаменту з економічних 
питань департаменту освіти і науки міської ради 

   
Корольов 
Олег Миколайович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Константинов 
Олександр 
Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Кузьмук  
Роман Андрійович 

- директор комунального підприємства  «Інститут 
розвитку міста Запоріжжя» 

   

Лазарчук Олена 
Леонідівна  

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

   

Мила Наталія 
Анатоліївна 

- директор департаменту  надання  адміністративних 
послуг та розвитку  підприємництва  міської ради 
 

   

Нарсєєва  
Галина 
Володимирівна 

- заступник начальника управління з питань 
екологічної безпеки міської ради 

 
  

Нікіфоров 

Олексій Вікторович 

- генеральний директор  
комунального підприємства «Водоканал» 

   

Ніколаєв  
Владислав 
Анатолійович 

- начальник управління внутрішньої політики, преси 
та інформації міської ради 

   

Поливяний  
Сергій Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою) 

   

Ушакова  
Вікторія Василівна 

- директор департаменту охорони здоров’я  міської 
ради 

   

 
 
 
 
Директор департаменту  
економічного розвитку міської ради    Н.В.Новак  
  
 
Керуючий справами   
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
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