
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Про створення робочої групи з придбання у комунальну власність житла для 
надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», 

з метою вирішення питання придбання у комунальну власність житла для 

надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 

1.Створити робочу групу у складі: 
 

ГОРДИНСЬКИЙ 

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; 
 

КОМІСАРЕНКО 

Ірина Василівна 

- головний спеціаліст відділу обліку та 
розподілу житлової площі департаменту з 
управління житлово-комунальним госпо-
дарством Запорізької міської ради, секретар 
робочої групи; 

Члени робочої групи: 

 

БУТ 

Дмитро Валерійович 

 
 
 
- 
 

 
 
 
заступник голови районної адміністрації  
Запорізької міської ради по Хортицькому  
району;  
 

БОЧАРОВ 

Андрій  Володимирович 

 

- 
 
 

 

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

КОЛОДІЙ 

Оксана Василівна 

 

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

КРОТОВА 

Юлія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу державних 
соціальних програм управління соціального 
захисту населення Запорізької міської ради;  



ЛЕОНТЬЄВ 

Андрій Валентинович 

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

ЛИСАК 

Віталй Вікторович 

 

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

МАТКАЗІНА 

Олена Олександрівна 

- заступник директора департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством 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;  

НАРИЖЕНКО 

Лілія Василівна 

 

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

НАРИЖЕНКО 

Олександр 

Олександрович 

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

ОЛІЙНИК 

Михайло Едуардович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правової експертизи розпорядчих актів 
управління з питань правового забезпечення 
діяльності міської ради та її виконавчих 
органів департаменту правового забезпечення 
Запорізької міської ради; 
 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ  

Анастасія Михайлівна 

- координатор проєктів у Запорізькій області 
благодійної організації «Благодійний фонд 
«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» (за 
згодою); 

РУДЕНОК 

Олександр Павлович 

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

СЛАБИШЕВ 

Олег Вячеславович  

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

ЧЕЧЕЛЬ 

Сергій Миколайович 
 

- співробітник Благодійного фонду «Право на 
захист» (за згодою); 

ШКАРАН 

Лариса Вікторівна 

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

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г. 
 
 
Міський голова                                                                        В.В.Буряк 




