
 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на   заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Андрія 

П’ятницького. 

 

 

 

Секретар міської ради         Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
____________№ _______ 

 

 

 

 

СКЛАД  

Комітету з управління  впровадженням  

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року 

 
 

 

П’ятницький 
Андрій Васильович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комітету 

   
Новак  
Наталія Володимирівна 

- директор департаменту економічного розвитку 
міської ради, заступник голови комітету  

   
Піскоха  
Оксана 
Олегівна 

- начальник відділу стратегічного планування та 
моніторингу управління стратегічного та 
економічного розвитку департаменту економічного 
розвитку міської ради, секретар комітету  

Члени комітету: 
 

  

Агєнтаєва Вікторія 
Володимирівна  

- директор КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» 
Запорізької міської ради  

   
Акула  
Катерина Юріївна 

- голова Громадської ради при виконавчому комітеті  
міської ради  

   

Вагіс 
Ольга Анатоліївна 

- директор департаменту фінансової та бюджетної 
політики  міської ради 

   

Васильчук   
Геннадій Миколайович 

- проректор з наукової роботи Запорізького 
національного університету (за згодою) 

   
Васюк Анатолій 
Григорович  

- заступник  міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   
Гординський 
Віктор Георгійович 

- заступник  міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   
Власюк  
Олександр 
Олександрович 

- перший заступник міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

   
Жеребцова  
Тамара  Фомінічна  

- керівник підприємства «Центр Екодопомоги» (за 
згодою) 

   
Золотарьов 
Гліб Анатолійович 

- начальник управління з питань екологічної безпеки 
міської ради 

   

Константинов 
Олександр 
Олександрович 

- заступник міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   

Нікіфоров 
Олексій Вікторович 

- заступник міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 
 
 
 
 



 
 

   

Ніколаєв  
Владислав Анатолійович 

- начальник управління внутрішньої політики, преси 
та інформації міської ради 

   
   

Таран 
Роман Олегович 

- заступник міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

 
 
 
 

Директор департаменту економічного  
розвитку міської ради                                              Наталія  НОВАК  

 
 
Заступник керуючого справами   
виконкому ради - начальник відділу  
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради          Олена САВЕНКО

      
 

 

 

 

 

 

  


