
З нагоди професійного свята – Дня державної служби та напередодні Дня 

Конституції України в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по 

Запорізькій області відбулися урочисті збори трудового колективу регіонального 

відділення. 

Приурочені святам збори розпочато вітальними словами керівництва  

регіонального відділення Щороку, з нагоди цих свят відзначають кращих працівників 

регіонального відділення. У рамках заходу відбулася церемонія нагородження: 

 

З нагоди професійного свята - Дня державної служби нагороджені: 

 

- Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради:  

1. СПІРІНА Олена Дмитрівна, начальник Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Запорізькій області; 

2. ГІНАТУЛІНА  Наталія  Вікторівна, заступник начальника відділу оцінки;  

3. ЛІТВІНОВА Ліна Миколаївна, начальник відділу реформування власності; 

4. ТИМЧЕНКО Леонід Леонідович, головний спеціаліст відділу управління;  

5. ТКАЧЕНКО Ольга Анатоліївна, головний спеціаліст відділу реформування власності; 

6.  САГАНОВИЧ Дмитро Іванович, начальник відділу оцінки. 

 

- Почесною грамотою Запорізької обласної ради: 

1. ЧОРНА Валентина Миколаївна, заступник начальника регіонального відділення;  

2. БОЛГАРОВА Олена Федорівна, завідувач сектору контролю. 

 

- Подякою Запорізької обласної державної адміністрації:  
1. КАРДАЧ Тетяна Сергіївна, головний спеціаліст відділу управління корпоративними 

правами та державним майном; 

2. КАЛАЧОВА Світлана Миколаївна, головний спеціаліст відділу  фінансово-

бухгалтерської роботи та управління персоналом; 

3. БОРЗЕНКОВА Ірина Станіславівна, головний спеціаліст відділу оцінки. 

З нагоди Дня Конституції України нагороджені: 

- Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради:  

1. ЛІСІНА Галина Миколаївна, перший заступник начальника регіонального відділення;  

2.ГАВРИЛЕНКО Віктор  Якович, старший інспектор відділу управління корпоративними 

правами та державним майном; 

3. КОЛПАКОВА Юлія Сергіївна, головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної 

роботи та адміністрування реєстрів; 

4. ЛИТВИНЕНКО Тетяна Анатоліївна, начальник відділу фінансово-бухгалтерської 

роботи  та управління персоналом –  головний  бухгалтер; 

5.   СКУРАТОВ Дмитро Володимирович, завідувач сектору правового забезпечення; 

6. СУХОЛЕНЦЕВА Тетяна Олегівна, заступник начальника відділу фінансово-

бухгалтерської  роботи та управління персоналом. 

 

- Почесною грамотою Запорізької обласної ради: 

1. БОНДАРЕНКО Дмитро Андрійович, головний спеціаліст сектору правового 

забезпечення;  

2. РУДЕНКО Ганна Володимирівна, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи 

та адміністрування реєстрів. 

 

- Подякою Запорізької обласної державної адміністрації:  
1. ФЕСЕНКО Марина Олександрівна, головний спеціаліст відділу  фінансово-

бухгалтерської  роботи та управління персоналом; 

2. БОБИЛЬОВА Катерина Володимирівна, головний спеціаліст відділу документального 

забезпечення та контролю виконавської дисципліни.  

 


