Список присутніх
під час засідання робочої групи за напрямом "Економічний розвиток і зайнятість населення"
25.03.2019
ПІБ
№ з/п
ПОСАДА
Особиста присутність
1
Бедзай Олег Миколайович
спеціаліст Центру розвитку малого і середнього підприємництва Донецької ТПП (м.
Краматорськ)
2
Белюкіна Наталя Василівна
спеціаліст соціально-економічного розвитку ПРООН
3
Білоцерковець Олексій Станіславович
заступник начальника управління - начальник відділу координації діяльності
економічних служб територій департаменту економіки облдержадміністрації
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
Брюховець Олена Миколаївна
член правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ДОНЕЦЬКИЙ
КУРКУЛЬ»
6
Василенко Людмила Володимирівна
заступник начальника управління - начальник відділу інвестиційного розвитку територій
управління інвестиційної політики департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і
зовнішніх відносин облдержадміністрації
7

Васильєва Вікторія Аліківна

заступник начальника управління – начальний відділу інвестиційного розвитку
територій управління інвестиційної політики

8
9

Власова Вікторія Володимирівна
Гейко Олександр Володимирович

10

Гопцій Вікторія Михайлівна

11

Гребенникова Ольга Сергіївна

12

Гришина Наталія Віторівна

13

Дуднік Алла Миколаївна

начальник відділу інноваційного розвитку і маркетингу територій
заступник головного лікаря з хірургічної допомоги КЛПУ «Міський онкологічний
диспансер м. Краматорська»
заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту
фінансів облдержадміністрації
заступник
начальника
відділу
промисловості
управління
промисловості,
енергоефективності та енергозбереження департаменту розвитку базових галузей
промисловості облдержадміністрації
застпуник начальника управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку
департаменту економіки облдержадміністрації
заступник начальника управління – начальник планово-економічного відділу управління
економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

14

Дьякова Наталя Юріївна

15

Жукова Дар’я Валеріївна

16

Жулій Анатолій Миколайович

17

Карагодова Світлана Володимирівна

18

Колодезний Артем Сергійович

19

Кучеров Андрій Вікторович

20

Лісовий Сергій Вікторович

21

Ляшенко В’ячеслав Іванович

начальник управління аналізу даних соціальної статистики та статистики праці
Головного управління статистики у Донецькій області
заступник директора департаменту – начальник управління розвитку реального сектору
економіки департаменту економіки облдержадміністрації
член координаційної ради з питань розвитку підприємництва м.Слов`янськ, директор
підприємства ООО ''ПКФ ЛАНС-сервіс'
заступник начальника управління - начальник відділу розвитку підприємництва та
регуляторної політики управління розвитку підприємництва, адміністративних послуг та
ринкового середовища департаменту економіки облдержадміністрації
радник з питань регіонального розвитку Донецького відокремленого підрозділу Центру
Розвитку Місцевого самоврядування
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»
старший науковий співробітник Інституту економіки та промисловості НАН України

22

Макогон Ігор Вікторович

начальник служби автомобільних доріг у Донецькій області

23

Миргородська Ірина Павлівна

24
25

Моісеєв Володимир
Надейкин Олександр Володимирович

26
27

Осаволюк Максим
Пивовар Сергій Леонідович

провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління інфраструктури,
розвитку та утримання автомобільних доріг департаменту розвитку базових галузей
промисловості облдержадміністрації
менеджер з розвитку програм, проект USAID "Стійкість економіки"
заступник начальника відділу кадрів та режиму ПрАТ «Новокраматорський
машинобудівний завод»
спеціаліст із забезпечення засобів існування Міжнародної організації з міграції
член правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Український Донецький Куркуль»

28

Півненко Олена Анатоліївна

29
30

Свириденко Сергій Миколайович
Токунова Анастасія Володимирівна

31

Толпежніков Роман Олексійович

32
33

Тупікало Юрій Гнатович
Чурікова Галина Павлівна

заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансів
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
фізична особа підприємець
старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем
економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень НАН України
декан економіко-правового факультету, професор кафедри раціонального
природокористування та охорони навколишнього середовища Маріупольського
державного університету, д.е.н., доц.
Керівник Міжнародного центру незалежних ринкових досліджень
в.о. директора департаменту економіки облдержадмністрації, голова робочої групи

ПІБ
№ з/п
34 Шевченко Віталій Олександрович
35 Шейко Олександр Федорович
36 Романова Олена
37
38

Лунькова Світлана Іванівна
Макогон Юрій Володимирович

39

Нижник Олена Михайлівна

40

Омельченко Володимир Якович

ПОСАДА
радник дирекції з регіональної політики ДТЕК Енерго
Голова Дружківської місцевої організації підприємців
співробітник ПП "Пивовар С.Л."
Онлайн участь

заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області
професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Маріупольського державного університету, д.е.н., професор, заслужений діяч
науки і техніки України, відмінник освіти
національний експерт-координатор з стратегічного планування соціальноекономічного розвитку Програми Відновлення та Розбудови Миру ПРООН
Компоненту Децентралізації та Місцевого Самоврядування
завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету,
д.е.н., проф.

