
 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження складу робочої групи 
 

З метою підготовки проєкту Програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2022-2026 роки  

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проєкту Програми розвитку 

та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя 

на 2022-2026 роки (додається). 

2.  Робочій групі підготувати  проєкт Програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2022-2026 роки. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка. 

 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови 

_____________№_______ 

 
 

СКЛАД 

робочої групи з підготовки проєкту Програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2022-2026 роки 

 

 

ВАСЮК 

Анатолій Григорович 

 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

СТАДНІЧЕНКО 

Ольга Олександрівна 

- кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри українознавства Запорізького 

Національного університету, депутат Запорізької 

обласної ради (за згодою), заступник голови 

робочої групи 

 

Члени робочої групи: 
 

 

ВИСОЦЬКА  

Людмила Олексіївна 

- заступник начальника управління культури 

департаменту культури і туризму Запорізької 

міської ради 

 

ДАНИЛЕНКО  

Людмила Вікторівна 

- старший викладач кафедри мовної підготовки 

Запорізького державного медичного університету, 

кандидат філологічних наук (за згодою) 

 

ЗУБКО 

Ігор Владиславович 

- голова Ради Коаліції громадських об’єднань 

«Запорізька Рада Реформ» (за згодою) 

 

ІГНАТЬЄВА 

Наталія Миколаївна 

- драматургиня, викладач української мови (за 

згодою ) 

 

МІСКЄЄВА 

Яна Борисівна 

- заступник начальника управління по роботі з 

молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді Запорізької міської ради 

 

МИЛА  

Наталя Анатоліївна 

- директор департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва Запорізької 

міської ради 



НІКОЛАЄВ  

Владислав Анатолійович 

- начальник управління внутрішньої політики, преси 

та інформації Запорізької міської ради 

 

ПИРОГ 

Михайло Юрійович 

- голова Національного корпусу Запоріжжя (за 

згодою) 

 

ПОГРЕБНЯК  

Юлія Валеріївна 

- директор департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради 

 

РИЖОВ 

Костянтин Анатолійович 

- директор дитячо-юнацької спортивної школи 

«Спас» (за згодою) 

 

РЯПІСОВА  

Наталія Вікторівна 

- консультант комунальної установи "Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників " 

Запорізької міської ради 

 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ 

Валентин Миколайович 

 

- письменник, історик, журналіст (за згодою) 

ШЕВЧУК 

Олена Леонідівна 

- голова громадського об’єднання «Запорізькі 

берегині», журналіст (за згодою) 

 

 

 

Директор департаменту 

освіти і науки міської ради      Юлія ПОГРЕБНЯК 




