
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.06.2020 №140р 
«Про затвердження Положення про Консультаційну раду внутрішньо 
переміщених осіб при Запорізькому міському голові та складу 
Консультаційної ради»  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

внести зміни до складу Консультаційної ради внутрішньо переміщених осіб 

при Запорізькому міському голові, затвердженої розпорядженням міського 

голови 05.06.2020 №140р «Про затвердження Положення про 

Консультаційну раду внутрішньо переміщених осіб при Запорізькому 

міському голові та складу Консультаційної ради» виклавши його у новій 

редакції, що додається. 

 

 

Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zp.gov.ua/upload/content/o_1eacad23ijak1uo71b1gsi91p1nh.pdf
https://zp.gov.ua/upload/content/o_1eacad23ijak1uo71b1gsi91p1nh.pdf


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
___________№________ 

 
 

Склад  
Консультаційної ради внутрішньо переміщених осіб при Запорізькому 

міському голові 
 
П’ятницькій Андрій 
Васильович  

 – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова Консультаційної ради внутрішньо 
переміщених осіб; 
 

Васюк Анатолій 
Григорович 

 – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови Консультаційної ради 
внутрішньо переміщених осіб; 
 

 
Чорна Ірина  
Сергіївна 

 – співробітник Благодійного Фонду 
«Посмішка дитини», заступник голови 
Консультаційної ради внутрішньо 
переміщених осіб (за згодою); 
 

Кузьміна Олександра 
Василівна 

 – головний спеціаліст відділу по 
забезпеченню роботи веб-сайту міської 
влади управління внутрішньої політики, 
преси та інформації Запорізької міської 
ради, секретар Консультаційної ради 
внутрішньо переміщених осіб; 
 

Члени Консультаційної ради: 
 
Бекетова Оксана 
Леонідівна 
 

 – голова Запорізької обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України       
(за згодою); 
 

Ванюхіна Світлана 
Анатоліївна 

 – член правління громадської організації 
«Донбаська ініціатива «Міст» (за згодою); 
 

Вітковська Наталія 
Володимирівна  
 

 – заступник директора департаменту-
начальник управління з питань розвитку 
освіти департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради; 
 

Дунаєва Вікторія 
Вікторівна 

 – керівник проекту «Простір підтримки 
БОБФ «Карітас-Запоріжжя» (за згодою); 
 

Зіновенко Олена 
Олегівна 

 – співзасновник громадської організації 
«Центр розвитку «Жіночий світ» (за 
згодою); 
 

Ковпак Владислав 
Олександрович 
 

 – директор департаменту спорту, сім′ї та 
молоді Запорізької міської ради; 
 

Макайя Олена 
Анатоліївна 

 – голова правління громадської організації 
ресурсний центр "Соціальна ініціатива 
"Крок за кроком" (за згодою); 



 

Москаленко Світлана 
Олександрівна 
 

 – активістка, внутрішньо переміщена особа 
(за згодою); 
 

Нестерова Оксана 
Вікторівна 

 – фахівець із соціальної допомоги вдома 
відділення по Олександрівському району 
Запорізького міського територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) (за згодою); 
 

Ніколаєв Владислав 
Анатолійович 

 – начальник управління внутрішньої 
політики, преси та інформації Запорізької 
міської ради; 
 

    
Перепелиця Анастасія 
Михайлівна 

 – регіональна координаторка в Запорізькій 
області БО "БФ"Стабілізейшн Суппорт 
Сервісез" (за згодою); 
 

Польовий Сергій 
Якович 

 – директор департаменту з управління 
житлово-комунального господарства 
Запорізької міської ради; 
 

Савенко Олена 
Володимирівна 

 – заступник керуючого справами виконкому 
ради-начальник відділу організаційної та 
кадрової роботи виконкому ради; 
 

Литвиненко Олена 
Євгеніївна 

 – виконуюча обов’язки начальника КУ 
«Адміністрація з питань охорони здоров’я» 
Запорізької міської ради; 
 

Чечель Сергій 
Миколайович 

 – співробітник Благодійного Фонду «Право 
на захист» (за згодою); 
 

Швець Володимир 
Станіславович 

 – голова громадської організації «Клуб 
Ермітаж» (за згодою); 
 

Швець Юрій 
Васильович 
 

 – перший заступник начальника управління 
соціального захисту населення Запорізької 
міської ради. 
 

 

 
Начальник управління  
внутрішньої політики, преси  
та інформації Запорізької 
міської ради       Владислав НІКОЛАЄВ 
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