
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 24.03.2017 №103р  
 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 24.03.2017 №103р 

«Про затвердження положення про експертну комісію міської ради та її 

виконавчого комітету, та її складу», а саме: 

1. В положенні про експертну комісію міської ради та її виконавчого 

комітету останній абзац  пункту 8 виключити. 

2. Затвердити склад експертної комісії міської ради та її виконавчого 

комітету Запорізької міської ради в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Олександра Голтвенка. 

 

 

 

Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ  



 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови  

_____________№_____ 

 

СКЛАД 

експертної комісії міської ради та її виконавчого комітету  

 

ГОЛТВЕНКО 

Олександр 

Валерійович 

 

- керуючий справами виконкому ради, голова 

комісії; 

САВЕНКО  

Олена  

Володимирівна 

- заступник керуючого справами виконкому ради-

начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи виконкому ради, заступник голови комісії; 

 

ВЕТУШКО 

Анастасія Василівна 

 

- головний спеціаліст загального відділу виконкому 

ради, секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

АВРАМЕНКО  

Наталія  Олексіївна 

 

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 

громадян виконкому ради; 

 

АФОНІН 

Євген Олександрович 

 

- головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи 

виконкому ради; 

БОРИСЕНКО  

Тетяна Анатоліївна  

 

- заступник начальника загального відділу 

виконкому ради; 

 

ДОЛИННИЙ  

Роман Ігорович 

 

- головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції виконкому ради; 

ІВАНЦОВА  

Алла Михайлівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому ради – головний бухгалтер 

виконкому ради;  

 

КАШЛАКОВ  

Олександр Іванович 

 

- завідувач сектору міжнародної співпраці 

виконкому ради; 

КРИЖАНІВСЬКА  

Олена  Валеріївна  

 

- завідувач сектору з реєстрації та обробки 

кореспонденції загального відділу виконкому 

ради; 

 



КОБЗАРЮК 

Олена Іванівна  

 

- завідувач сектору з питань доступу до публічної 

інформації виконкому ради; 

МАКОВЕЙ 

Світлана Анатоліївна 

 

- заступник директора департаменту – начальник 

управління з питань правового  забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

департаменту правового забезпечення міської 

ради; 

 

ПОЗДНЯКОВА 

Валентина Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу організаційної та 

кадрової роботи виконкому ради; 

 

САВЧЕНКО  

Олена Костянтинівна 

 

- начальник управління по забезпеченню роботи 

ради міської ради; 

ЩЕРБАХА  

Людмила Іванівна 

- начальника архівного управління міської ради. 

 

 

 
      
 
 
Начальник загального  
відділу виконкому ради     Наталя ПЄТУХОВА  
 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                 Олександр ГОЛТВЕНКО 
 
 


