
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Про створення робочої групи з опрацювання питань пов’язаних зі сквером 
Валентина Яланського у м.Запоріжжя 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою опрацювання питань, пов’язаних зі сквером Валентина Яланського у 

місті Запоріжжя: 

1. Створити робочу групу у складі: 

 
Власюк Олександр 
Олександрович 

- перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
влади, голова робочої групи 
 

Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади, 
заступник голови робочої групи 
 

Тарасов Денис Олегович  - президент ГО «Запорізька правозахисна 
ліга «Універсал», заступник голови 
робочої групи (за згодою) 
 

Крайній Максим 
Валерійович 

- заступник голови районної адміністрації 
Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району, секретар 
робочої групи 
 
 

Члени робочої групи:   
 
 

Акула Катерина Юріївна - голова Громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради 
 

Віслоух Людмила 
Вітольдівна 
 

- правозахисниця (за згодою) 
 

Дерев’янкін Дмитро 
Якович  

- приватний підприємець, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Єрьоменко Артем 
Олегович 

- завідувач сектору архітектурно-
художнього оформлення та дизайну 
міського середовища – головний 
художник міста департаменту архітектури 
та містобудування Запорізької міської 
ради 



 
Засоба Олексій 
Вікторович 

- представник від ГО «Сила людей 
Запоріжжя» (за згодою) 
 

Зубко Ігор 
Владиславович 

- голова правління ГО «ЕкоЗапоріжжя»  
(за згодою) 
 

Коваленко Євген 
Станіславович 
 

- помічник міського голови 
 

Лисенко Віталій 
Володимирович 

- голова районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському району 
 

Лукашенко Ігор Ігоревич - директор ГО «Запорізький автомайдан» 
(за згодою) 
 

Маковей Світлана 
Анатоліївна 

- голова ліквідаційної комісії 
департаменту правового забезпечення 
Запорізької міської ради 
 

Ніколаєв Владислав 
Анатолійович 
 

- начальник управління внутрішньої 
політики, преси та інформації Запорізької 
міської ради 
 

Рильський Олександр 
Федорович 

- доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та 
прикладної екології і зоології 
Запорізького національного університету 
(за згодою) 
 

Кацюба Максим 
Володимирович 
 

- радник міського голови 
 

Собіло Ян Янович - Єпископ від релігійної громади Храму 
Бога отця Милосердного РКЦ у 
м.Запоріжжя (за згодою) 
 

Строкін Олександр 
Вадимович 

- голова правління ГО «Національні 
дружини Запоріжжя» (за згодою) 
 

Хоменко Олег 
Григорович 

- голова ГО «Запоріжжя – рідний край»  
(за згодою) 
 

Цокур Олександр 
Вікторович 

- голова комітету з економічних питань, 
підприємництва, архітектури, транспорту 
та земельних відносин від Громадської 
ради при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради, голова БФ «Фонд сприяння 
обороні Запорізької області» (за згодою) 
 

Чупілко Олександр 
Леонідович 

- голова ОСББ «Центральний 23»  
(за згодою) 
 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександра Власюка. 

 

 

Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ 


