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з/п
ПІБ Посада

1 Адаменко Наталя Іванівна заступник начальника з фінансово-економічних питань Служби автомобільних доріг у

Донецькій області

2 Баєвська Руслана

Олександрівна 

заступник начальника відділу експертно-аналітичної, інноваційної роботи та

моделювання систем управління регіональними фінансами бюджетного управління

Департаменту фінансів облдержадміністрації

3 Бедзай  Олег Миколайович спеціаліст Центру розвитку малого і середнього підприємництва Донецької ТПП (м.

Краматорськ)

4 Бондаренко Наталя 

Олександрівна

начальник відділу економічного аналізу, прогнозування розвитку АПК та трудових 

відносин, управління бухгалтерського обліку, прогнозування розвитку АПК, 

адміністративного та господарського забезпечення

5 Вілінський Євген Семенович перший заступник голови облдержадміністрації

6 Гребенникова Ольга Сергіївна заступник начальника відділу промисловості управління промисловості,

енергоефективності та енергозбереження департаменту розвитку базових галузей

промисловості облдержадміністрації

7 Гришина Наталія Вікторівна заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного планування та

макроекономічних прогнозів департаменту економіки облдержадміністрації, секретар

робочої групи за напрямом "Людський розвиток"

8 Дуднік Алла Миколаївна Заступник начальника управління – начальник планово-економічного відділу

управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

9 Жукова Дар’я Валеріївна заступник директора департаменту – начальник  управління розвитку реального сектору 

економіки департаменту економіки облдержадміністрації, секретар робочої групи

10 Жулій Анатолій Миколайович член координаційної ради з питань розвитку підприємництва м.Слов`янськ, директор 

підприємства ООО ''ПКФ ЛАНС-сервіс'

11 Зеленяк Ганна Миколаївна заступник начальника відділу координації діяльності економічних служб територій 

департаменту економіки облдержадміністрації, секретар робочої групи за напрямом 

"Безпечне суспільство" 

12 Карагодова Світлана 

Володимирівна

заступник начальника управління - начальник відділу розвитку підприємництва та 

регуляторної політики управління розвитку підприємництва, адміністративних послуг 

та ринкового середовища департаменту економіки облдержадміністрації 

13 Колодезний Артем Сергійович радник з питань регіонального розвитку Донецького відокремленого підрозділу Центру 

Розвитку Місцевого самоврядування

14 Косілов Максим Сергійович головний спеціаліст відділу стратегічного планування та макроекономічних прогнозів 

департаменту економіки облдержадміністрації 

15 Кучеров Андрій Вікторович Старший науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку промислового 

виробництва Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, 

к.е.н. 

16 Лазаренко Дмитро Олександрович Директор Слов"янського навчально-наукового інституту "Універсітет ДФНС України", 

проф. 

17 Ляшенко В’ячеслав Іванович Старший науковий співробітник Інституту економіки та промисловості НАН України 

18 Миргородська Ірина Павлівна провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління інфраструктури,

розвитку та утримання автомобільних доріг департаменту розвитку базових галузей

промисловості облдержадміністрації

19 Моісеєв Володимир менеджер з розвитку програм, проект USAID "Стійкість економіки"

20 Надейкин Олександр 

Володимирович

заступник начальника відділу кадрів та режиму ПрАТ «Новокраматорський 

машинобудівний завод»

21 Спічкіна Марина Ігорівна заступник начальника відділу статистики та прогнозування Донецького обласного 

центру зайнятості

22 Токунова Анастасія 

Володимирівна

старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем 

економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень НАН України

23 Тупікало Юрій Гнатович Керівник Міжнародного центру незалежних ринкових досліджень

24 Харт Галина Вікторівна начальник відділу експертно-аналітичної, інноваційної роботи та моделювання систем 

управління регіональними фінансами бюджетного управління Департаменту фінансів 

облдержадміністрації

25 Чурікова Галина Павлівна в.о. директора департаменту економіки облдержадмністрації, голова робочої групи

26 Яровой В’ячеслав 

Миколайович

головний лікар КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Краматорська»

Список учасників

засідання робочої групи за напрямом "Економічний розвиток і зайнятість населення"
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27 Дьякова Наталя Юріївна начальник управління аналізу даних соціальної статистики та статистики праці 

Головного управління статистики у Донецькій області

28 Лунькова Світлана Іванівна заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області

29 Макогон Юрій Володимирович професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського 

державного університету, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

відмінник освіти 

30 Шубіна Альбіна Іванівна начальник відділу координації бюджетного процесу та аналізу надходження платежів 

управління моніторингу доходів та обліково звітних систем ГУ ДФС у Донецькій 

області

Онлайн участь 


