
Список присутніх  

ва засіданні 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 

«Людський розвиток» 

 

22 квітня 2019 року 

11.00 

 

ПІП Посада 

Биченок 

Ірина Анатоліївна  

головний спеціаліст відділу фінансових ресурсів та 

бухгалтерського обліку управління культури і туризму 

облдержадміністрації 

Бондаренко 

Марія Олександрівна 

головний спеціаліст відділу фінансових ресурсів та 

бухгалтерського обліку управління культури і туризму 

облдержадміністрації 

Власенко 

Олександр Борисович 

Головний лікар КНП «ЦПМСД № 1 м. Краматорська» 

Гришина 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу стратегічного планування та 

макроекономічних прогнозів управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації 

Жукова 

Дар’я Валеріївна 

заступник директора департаменту – начальник 

управління розвитку реального сектора департаменту 

економіки облдержадміністрації 

Землянко 

Володимир 

Володимирович 

начальник відділу культури Іллінівської ОТГ 

Золкіна 

Лілія Іванівна 

начальник управління сім’ї, молоді та масових заходів з 

патріотичного виховання облдержадміністрації 

Кіяшко 

Ігор Анатолійович 

директор КЛПУ «ОЦЕМД та МК» 

Косілов 

Максим Сергійович 

головний спеціаліст відділу стратегічного планування 

та макроекономічних прогнозів управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації 

Меліхова 

Катерина Юріївна 

заступник начальник управління – начальник 

загального відділу управління адміністративно-

організаційного забезпечення Головного управління 

Держгеокадастру у Донецькій області 
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ПІП Посада 

Певна 

Аліна Валентинівна 

в.о. начальника управління культури і туризму 

облдержадміністрації 

Педенко 

Олександр Віталійович 

заступник начальника управління – начальник відділу 

стратегічного розвитку охорони здоров’я та 

забезпечення лікарськими засобами управління 

організації та розвитку медичної допомоги населенню 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

Почебут 

Світлана Степанівна 

начальник відділу координації проектів міжнародно-

технічної допомоги департаменту інвестиційно-

інноваційного розвитку та зовнішніх відносин 

облдержадміністрації 

Тернова Юлія 

Володимирівна 

голова Донецької обласної організації фізкультурно-

спортивного товариства «Україна»  

Тичина 

Людмила Юріївна 

завідувач сектору інноваційної діяльності та 

менеджменту освіти управління освітньої політики та 

менеджменту департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

Точилова 

Наталія Миколаївна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

реалізації профільних програм управління фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації 

Шмідова 

Вікторія Аркадіївна 

головний спеціаліст управління сім’ї, молоді та 

масових заходів з патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

Шутько 

Сергій Леонідович 

в.о. головного лікаря Покровської ЦРЛ 
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Skype-зв’язок 

Дроздова 

Наталя Юріївна 

Голова Громадської міської ради при виконавчому 

комітеті Бахмутскої міської ради 2017-2019 рр. 

скликання, голова громадської організації 

«Бахмутський міський фонд захисту дітей «Мрія» 

Батичко 

Галина Іванівна 

Завідувач кафедри культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету, 

к.н.з мистецтвознавства, доц. 

Коробка 

Вадим Миколайович 

Доцент кафедри історичних дисциплін 

Маріупольського державного університету, к.і.н., доц. 

Сабадаш 

Юлія Сергіївна 

Професор кафедри культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету, 

д. культурології, проф. 

Тищенко 

Лілія Валеріївна 

Доцент кафедри практичної психології 

Маріупольського державного університету, к.психол.н., 

доц. 

Янковський 

Степан Владиславович 

Доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету, 

к.філос.н., доц. 

 


