
Додаток 1 до Протоколу  

№ 5 від 22.09.2021 

 

Кадрова комісія з добору на вакантні посади прокурорів Запорізької 

обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури 

вищого рівня 

  

Рішення № 1 

Про затвердження загального рейтингу кандидатів на вакантні посади 

прокурорів Запорізької обласної прокуратури у порядку переведення до 

органу прокуратури вищого рівня за результатами виконання 

практичного завдання 

 

22 вересня 2021 року              місто Запоріжжя 

 

Керуючись підпунктом 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та 

пунктом 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого 

рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 

(далі – Порядок), затвердити загальний рейтинг кандидатів на вакантні посади 

прокурорів Запорізької обласної прокуратури у порядку переведення до органу 

прокуратури вищого рівня за результатами І етапу добору, який відбувся 

10.09.2021 та 13.09.2021: 

 

№ 

п/п 

ПІБ кандидата Набраний бал 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними 

органами поліції при провадженні досудового розслідування, дізнання та 

підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за 

додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 

ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 

Запорізької обласної прокуратури  

1 Швець Кирило Сергійович 95 

2 Самко Роман Сергійович  94 

3 Цикін Максим Вікторович  86 

4 Пелеш Микола Романович 84 

5 Манько Сергій Васильович 81 
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Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами‚ які ведуть 

боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за 

додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 

ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 

Запорізької обласної прокуратури  

1 Бабич Олександр Іванович 94 

2 Балабка Максим Олександрович 92 

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні 

досудового розслідування територіальними органами поліції та 

підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за 

додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 

ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 

Запорізької обласної прокуратури  

1 Васильчук Богдан Геннадійович 97 

2 Дяченко Михайло Михайлович 93 

3 Ткаченко Сергій Сергійович  90 

4 Шпонька Микита Володимирович 89 

5 Пучков Олексій Сергійович 86 

6 Чернов Віталій Володимирович  67 

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 

територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької 

обласної прокуратури  

1 Макаренко Євген Вікторович 86 

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 

територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької 

обласної прокуратури  

1 Савран Олексій Миколайович 89 

2 Нєдоводєй Людмила Анатоліївна 88 

3 Бєлоусова Олександра Євгеніївна 87 

4 Ромащенко Микола Олександрович 65 

Прокурор відділу забезпечення обвинувачення в апеляційному суді 

управління підтримання публічного обвинувачення в суді Запорізької 
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обласної прокуратури  

1 Холодняк Ірина Володимирівна 81 

2 Ахмедова Марина Павлівна 79 

Прокурор відділу кадрової роботи та державної служби Запорізької 

обласної прокуратури  

1 Редька Ірина Ігорівна 92 

 

 

 

Голова кадрової комісії _____________ А. Коваль 

 

Виконувач обов’язків  

секретаря кадрової комісії 

 

 

_____________ 

 

Д. Семіголовський 

 

Член кадрової комісії _____________ 

 

Ю. Гаврилов  

Член кадрової комісії _____________ 

 

Т. Крамарчук 

Член кадрової комісії _____________ 

 

В. Гринь 

Член кадрової комісії _____________ 

 

І. Лавренко 

Член кадрової комісії _____________ 

 

Є. Просветов 

 

 

 

 

 


