Список учасників засідання фокус-групи № 2
для обговорення пріоритетів смарт-спеціалізації
08.04.2019
№ з/п

ПІБ

Посада
Особиста участь

1

Бай Олександр Сергійович

2

Баєвська Руслана Олександрівна

3

Бервенова Тетяна Миколаївна

4

5
6

7
8

9
10

11

програмний аналітик проекту "Реформи децентралізації та
правоохоронної системи: трансформаційні підходи до
гендерної рівності та розширення прав і можливостей
жінок в Україні" Структури «ООН Жінки»
заступник начальника відділу експертно-аналітичної,
інноваційної роботи та моделювання систем управління
регіональними фінансами бюджетного управління
Департаменту фінансів облдержадміністрації

начальник відділу розвитку системи надання
адміністративних послуг департаменту економіки
облдердалміністрації
Білоцерковець Олексій
заступник начальника упраління - начальник відділу
Станіславович
координації діяльності економічних служб територій
департаменту економіки облдержадміністрації
Богославський Олександр
Генеральний директор Приватного
Олексійович
акцiонерного товариства «Зевс Кераміка»
Василенко Людмила Володимирівна заступник начальника управління – начальний відділу
інвестиційного розвитку територій управління
інвестиційної політики
начальник відділу статистики та прогнозування Донецького
Васильєва Вікторія Аліківна
обласного центру зайнятості
Глущенко Андрій Володимирович начальник відділу транспортної інфраструктури та зв'язку
департамент розвитку базових галузей промисловості
облдержадміністрації
Головко Миколай Вікторович
член ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Український
Донецький Куркуль»
Гопцій Вікторія Михайлівна
заступник директора Департаменту – начальник
бюджетного управління Департаменту фінансів
облдержадміністрації
Гришина Наталія Вікторівна
заступник начальника управління - начальник відділу
стратегічного планування та макроекономічних прогнозів
департаменту економіки облдержадміністрації

12

Жукова Дар’я Валеріївна

заступник директора департаменту – начальник управління
розвитку реального сектору економіки департаменту
економіки облдержадміністрації, секретар робочої групи за
напрямом "Економічний розвиток і зайнятість населення"

13

Жулій Анатолій Миколайович

14

Зеленяк Ганна Миколаївна

15

Ігнатенко Костянтин Дмитрович

член координаційної ради з питань розвитку
підприємництва м.Слов`янськ, директор підприємства ООО
''ПКФ ЛАНС-сервіс'
заступник начальника відділу координації діяльності
економічних служб територій департаменту економіки
облдержадміністрації
член ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Український
Донецький Куркуль»

№ з/п
ПІБ
Посада
16 Карагодова Світлана Володимирівна заступник начальника управління - начальник відділу
розвитку підприємництва та регуляторної політики
управління розвитку підприємництва, адміністративних
послуг та ринкового середовища департаменту економіки
облдержадміністрації
Секретар Лиманської міської ради
17 Каракуц Тетяна Юріївна
начальник відділу економіки промисловості, АПК та
18 Ковердяєв Дмитро Сергійович
інфраструктури
Старший науковий співробітник відділу економічних
19 Кучеров Андрій Вікторович
проблем розвитку промислового виробництва Інституту
економіки промисловості Національної академії наук
України, к.е.н.
20

Лазаренко Дмитро Олександрович

21

Ляшенко В’ячеслав Іванович

22

Миргородська Ірина Павлівна

23

Харт Галина Вікторівна

24

Чурікова Галина Павлівна

Директор Слов"янського навчально-наукового інституту
"Універсітет ДФНС України", проф.
Старший науковий співробітник Інституту економіки та
промисловості НАН України
провідний
спеціалістфінансово-економічного
відділу
управління інфраструктури, розвитку та утримання
автомобільних доріг департаменту розвитку базових
галузей промисловості облдержадміністрації
начальник відділу експертно-аналітичної, інноваційної
роботи та моделювання систем управління регіональними
фінансами бюджетного управління Департаменту фінансів
облдержадміністрації
в.о. директора департаменту економіки
облдержадмністрації, голова робочої групи за напрямом
"Економічний розвиток і зайнятість населення"

