
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 стратегічним напрямом 
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ПІП Посада 

Бондаренко Марія 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу фінансових ресурсів та 

бухгалтерського обліку управління культури і туризму 

облдержадміністрації 

Землянко Володимир 

Володимирович 

начальник відділу культури Іллінівської ОТГ 

Золкіна Лілія Іванівна заступник директора департаменту – начальник 

управління у справах сім’ї та молоді, департаменту 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

Гришина Наталія 

Вікторівна 

заступник начальник управління – начальник відділу 

стратегічного планування та макроекономічних 

прогнозів управління зведеного аналізу та 

стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації 

Дьяченко Анастасія асистент голови суб-делегації МКЧХ 

Жукова Дар’я 

Валеріївна 

заступник директора департаменту – начальник  

управління розвитку реального сектору економіки 

департаменту економіки облдержадміністрації 

Зеленяк  

Ганна Миколаївна 

заступник начальника відділу координації діяльності 

економічних служб і територій управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації 

Коваленко Сергій 

Вікторович  

фізична особа - підприємець, м. Слов’янськ 

Косілов Максим 

Сергійович 

головний спеціаліст відділу стратегічного планування 

та макроекономічних прогнозів управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації 

Мукомел Іван менеджер з імплементації проектів DG-East 

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-



ПІП Посада 

інноваційного розвитку та зовнішніх відносин 

облдержадміністрації 

Тарасов Валентин 

Євгенійович 

завідувач сектору з питань науки та вищої освіти 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

Точилова Наталія 

Миколаївна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

реалізації профільних програм управління з питань 

фізичної культури та спорту департаменту сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

Хенсон Аліса заступник директора проекту USAID «Демократичне 

врядування у Східній Україні» «Кемонікс Інтернешнл» 

Skype-зв'язок 

Коробка Вадим 

Миколайович 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історичних дисциплін Маріупольського державного 

університету 

Янковський Степан 

Владиславович 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету  

 


