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Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.11.2018 № 344р 
«Про створення постійно діючої комісії» зі змінами 
 
 

В зв’язку з кадровими призначеннями внести зміни до розпорядження 

міського голови від 02.11.2018 № 344р «Про створення постійно діючої 

комісії», а саме: 

1.Виключити зі складу робочої групи: Антонову Т.М., Борисова Г.М.,                              

Герасимову І.М., Кайнару Т.С., Кириченка В.М., Косенкову О.Г.,      

Кривохижину К.А., Лядову Г.В., Рибакова О.В., Сепп Н.В., Скоп Д.Р. 

 2.Включити до складу робочої групи:  

 
Лазарчук  
Олену Леонідівну 

- заступника директора департаменту з 
управління житлово – комунальним 
господарством Запорізької міської ради, 
головою комісії; 
 

Квас  
Наталію Олександрівну 

- начальника виробничо-технічної служби 
комунального підприємства «Наше місто» 
Запорізької міської ради, секретарем комісії 
 

Члени комісії:   

Білоусова 
Марина Вікторівна 

- провідний інженер виробничого підрозділу з 
управління житловими будинками № 2                   
КП «Запоріжремсервіс» Запорізької міської 
ради; 
 

Боріскіна  
Надія Валеріївна 
 

- менеджер (управитель) житлового будинку 
(групи будинків) виробничого підрозділу з 
управління житловими будинками № 1                   
комунального підприємства «Запоріж-
ремсервіс» Запорізької міської ради; 
 

Величко 
Валентина Вікторівна 

- інженер виробничого управління товариства з 
обмеженою відповідальністю «Керуюча  
компанія «Мрія» (за згодою); 
 

Дідич  
Галина Євгеніївна 

- інженер з інвентаризації нерухомого майна 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Запорізьке міжміське бюро технічної 
інвентаризації» ( за згодою); 
 

Ковальчук 
Олена Леонідівна 

- інженер 1-ї категорії виробничого підрозділу 
з управління житловими будинками № 1 



 2 
комунального підприємства «Запоріж-
ремсервіс» Запорізької міської ради; 
 

Лисак  
Віталій Вікторович 

- заступник голови районної адміністрації 
Запорізької міської ради по Вознесенівському 
району; 
 

Лозниця 
Богдан Олександрович 

- генеральний директор товариства з 
обмеженою відповідальністю «Місто для 
людей Запоріжжя» (за згодою); 
 

Руло 
Вікторія Миколаївна 

- начальник технічного відділу комунального 
підприємства «Виробниче ремонтно-
експлуатаційне житлове об’єднання № 7; 
 

Рябко  
Наталія Володимирівна 

- менеджер (управитель) житлового будинку 
(групи будинків) виробничого підрозділу з 
управління житловими будинками № 2 
комунального «Запоріжремсервіс» Запорізь-
кої міської ради; 
 

Шавло  
Інна Олегівна 
 

- інженер першої категорії виробничо-
технічної служби комунального підприємства 
«Наше місто» Запорізької міської ради. 
 

 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 


