
18 квітня 2019 року 

м. Краматорськ 
 

СПИСОК ПРИСУТНІХ 

на засіданні робочої групи з підготовки пропозицій до проектів 

Стратегії розвитку Донецької  області на період до 2027 року та плану 

заходів з її реалізації за стратегічними напрямом 

«Підвищення спроможності громад надавати якісні послуги населенню» 

 
 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

1 Чукова 

Наталія Вікторівна 

директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики 

облдержадміністрації, співголова робочої групи  

2 Нижник 

Олена Михайлівна 

національний експерт-координатор з стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку Програми Відновлення та 

Розбудови Миру ПРООН Компоненту Децентралізації та Місцевого 

Самоврядування 

3 Бервенова 

Тетяна Миколаївна 

начальник відділу розвитку системи надання адміністративних 

послуг управління розвитку підприємництва, адміністративних 

послуг та ринкового середовища департаменту економіки 

облдержадміністрації, секретар робочої групи 

4 Бабков 

Вадим Дмитрович 

головний лікар комунального закладу охорони здоров’я 

«Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 

5 Борисенко 

Тетяна Анатоліївна  

заступник головного бухгалтера комунального закладу охорони 

здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 

6 Вітовецький 

Віктор Олександрович 

начальник управління організації заходів цивільного захисту 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Донецькій області, полковник служби цивільного 

захисту 

7 Ворошков 

Олександр Леонідович 

радник Міністерства соціальної політики України з питань 

внутрішньо переміщених осіб у Донецькій області (за згодою) 

8 Каракуц 

Тетяна Юріївна 

секретар Лиманської міської ради Донецької області 

9 Кучеров  

Андрій Вікторович 

старший науковий співробітник відділу економічних проблем 

розвитку промислового виробництва Інституту економіки 

промисловості Національної академії наук України, кандидат 

економічних наук 

10 Саркісян 

Ніна Вікторівна 

заступник головного лікаря з медичної частини по ВСП 

комунальної лікувально-профілактичної установи  головний лікар 

КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Краматорська» у м. 

Покровськ 

11 Скакун 

Ігор Анатолійович 

т.в.о. начальника управління технічної політики та 

ресурсозбереження департаменту житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

12 Степанова 

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської організації «РОЗВИТОК 

ІНІЦІАТИВ», голова громадської ради при облдержадміністрації 
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13 Шамшин 

Денис Олегович 

заступник начальника управління – начальник відділу залучення 

інвестицій та розвитку сільських територій управління залучення 

інвестицій, фінансово-кредитного забезпечення, розвитку сільських 

територій, з питань земельних відносин та водного господарства 

департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації 

14 Шевчук 

Людмила Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу містобудування управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

15 Широкоступ 

Олена Анатоліївна 

директор центральної контрольно-дослідної проектно-

вишукувальної водної лабораторії КП «Компанія «Вода Донбасу» 

16 Белюкіна 

Наталя Василівна 

спеціаліст соціально-економічного розвитку ПРООН 

17 Гончар 

Юлія 

консультантка «ООН Жінки» 

18 Гришина 

Наталія Вікторівна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

стратегічного планування та макроекономічних прогнозів 

управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку 

департаменту економіки облдержадміністрації 

19 Двоэглазова 

Ольга Юріївна 

провідний фахівець економічного розвитку Данської Ради у 

справах біженців 

20 Жукова 

Дар’я Валеріївна 

заступник директора департаменту – начальник  управління 

розвитку реального сектору економіки департаменту економіки 

облдержадміністрації 

21 Осипенко 

Олена Миколаївна 

головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення 

управління з впровадження реформ та децентралізації 

департаменту інформаційної та внутрішньої політики 

облдержадміністрації 

22 Радченко 

Анна  

експерт Данської Ради у справах біженців 

23 Шейко 

Роман 

голова Краматорського офісу ЮНІСЕФ 

24 Шелаєва 

Любов Валеріївна 

завідувач сектором інвестиційно-інноваційного розвитку 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

 


