Список учасників засідання фокус-групи № 1
для обговорення пріоритетів смарт-спеціалізації
04.04.2019
№ з/п

ПІБ

1

Адаменко Наталя Іванівна

2

Бедзай Олег Миколайович

3

Бервенова Тетяна Миколаївна

4

Білоцерковець Олексій Станіславович

5

Гришина Наталія Вікторівна

6
7

Дорохов Микола Юрійович
Жукова Дар’я Валеріївна

8

Зеленяк Ганна Миколаївна

9

Кобзева Любов Миколаївна

10

Ковердяєв Дмитро Сергійович

11

Колесниченко Сергій Володимирович

12

Кошель Тетяна Миколаївна

13

Кучеров Андрій Вікторович

14

Лісовий Сергій Вікторович

15

Макогон Юрій Володимирович

16

Надейкин Олександр Володимирович

17

Токунова Анастасія Володимирівна

18

Чурікова Галина Павлівна

19

Шевченко Віталій Олександрович

20

Лунькова Світлана Іванівна

Посада
Особиста участь
заступник начальника з фінансово-економічних питань Служби
автомобільних доріг у Донецькій області
спеціаліст Центру розвитку малого і середнього підприємництва
Донецької ТПП (м.Краматорськ)
начальник відділу розвитку системи надання адміністративних послуг
департаменту економіки облдердалміністрації
заступник начальника упраління - начальник відділу координації
діяльності економічних служб територій департаменту економіки
облдержадміністрації
заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного
планування та макроекономічних прогнозів департаменту економіки
облдержадміністрації
завідувач кафедри підйомно-транспортних машин ДДМА
заступник директора департаменту – начальник управління розвитку
реального сектору економіки департаменту економіки
облдержадміністрації, секретар робочої групи за напрямом
"Економічний розвиток і зайнятість населення"
заступник начальника відділу координації діяльності економічних
служб територій департаменту економіки облдержадміністрації
Голова комітету Донецької обласної організації профспілки трудящих
металургійної і гірничодобувної промисловості України
начальник відділу економіки промисловості, АПК та інфраструктури
департаменту економіки облдержадміністрації
проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Донбаської
національної академії будівництва і архітектури
Керівник благодійної організації «РУХ ЗА ДУХОВНЕ ТА
НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ», голова
комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, децентралізації влади та формування
територіальних громад, планування, розвитку інфраструктури та
інвестиційної політики
Старший науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку
промислового виробництва Інституту економіки промисловості
Національної академії наук України, к.е.н.
Керівник Департаменту з управління персоналом ТОВ «Корум
Дружківський машинобудівний завод»
професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Маріупольського
державного
університету,
д.е.н.,
професор,
заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти
заступник начальника відділу кадрів та режиму
ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
старший науковий співробітник відділу господарсько-правових
досліджень проблем економічної безпеки Інституту економіко-правових
досліджень НАН України
в.о. директора департаменту економіки облдержадмністрації, голова
робочої групи за напрямом "Економічний розвиток і зайнятість
населення"
Радник дирекції з регіональної політики ДТЕК Енерго
Онлайн-участь
заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області

