
 

СПИСОК УЧАСНИКІВ  

засідання робочої групи з підготовки пропозицій до проектів Стратегії розвитку 

Донецької  області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації  

за стратегічним напрямом «Розбудова безпечного суспільства» 

09.08.2019 

 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Особиста участь 

1.  Білоцерківська 

Наталія Олексіївна 

в.о. начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління 

водних ресурсів  

2.  Білоцерковець 

Олексій 

Станіславович 

заступник начальника управління – начальник відділу 

координації діяльності економічних служб територій управління 

зведеного аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації 

3.  Гришина 

Наталія Вікторівна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

стратегічного планування та макроекономічних прогнозів 

управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку 

департаменту економіки облдержадміністрації 

4.  Дьякова 

Яна Юріївна 

заступник директора департаменту – начальник управління з видачі 

документів дозвільного характеру департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, співголова робочої групи   

5.  Жукова  

Дар’я Валеріївна  

заступник директора департаменту – начальник  управління 

розвитку реального сектору економіки департаменту економіки 

облдержадміністрації 

6.  Зеленяк  

Ганна Миколаївна 

заступник начальника відділу стратегічного планування та 

макроекономічних прогнозів управління зведеного аналізу та 

стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації, секретар робочої групи 

7.  Криволапов Ігор 

Олександрович 

головний спеціаліст відділу організаційної роботи, забезпечення 

діяльності обласної комісії ТЕБ та НС та державного нагляду  

у сфері ЦЗ департаменту з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації 

8.  Мельникова 

Марина Віталіївна 

провідний науковий співробітник відділу економіко-правових 

проблем містознавства Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України 

9.  Овчаренко 

Олександр 

Олександрович 

начальник відділу організаційної роботи, забезпечення діяльності 

обласної комісії ТЕБ та НС та державного нагляду  

у сфері ЦЗ департаменту з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації 

10.  Сидоренко Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу водних об’єктів і моніторингу вод Сіверсько-

Донецького басейнового управління водних ресурсів 

11.  Сила  

Тетяна Іванівна  

Спеціаліст з громадської безпеки ПРООН в Україні 

12.  Тітомир 

Наталія Вікторівна 

голова громадської спілки «Екологічна асоціація «Екосистема»  

Онлайн участь 

13.  Онанко 

Владислав 

Юрійович 

т.в.о. начальника управління організації заходів цивільного 

захисту Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Донецькій області, полковник служби 

цивільного захисту 

14.  Ліпаєв Євген 

Володимирович 

уповноважений Голови з питань контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції України 

 


