
 

СПИСОК УЧАСНИКІВ  

засідання 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 «Розбудова безпечного суспільства» 

07.06.2019 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Особиста участь 

1.  Білоцерковець 

Олексій Станіславович  

заступник начальника управління – начальник відділу координації 

діяльності економічних служб територій управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації 

2.  Головко 

Микола Вікторович  

член правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ 

ДОНЕЦЬКИЙ КУРКУЛЬ» 

3.  Гришина 

Наталія Вікторівна 

заступник начальника управління – начальник відділу 

стратегічного планування та макроекономічних прогнозів 

управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку 

департаменту економіки облдержадміністрації 

4.  Дьякова 

Яна Юріївна 

заступник директора департаменту – начальник управління з видачі 

документів дозвільного характеру департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, співголова робочої групи   

5.  Жукова  

Дар’я Валеріївна  

заступник директора департаменту – начальник  управління 

розвитку реального сектору економіки департаменту економіки 

облдержадміністрації 

6.  Залялов 

Ірек Наїлович 

директор регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» 

7.  Зеленяк  

Ганна Миколаївна 

заступник начальника відділу стратегічного планування та 

макроекономічних прогнозів управління зведеного аналізу та 

стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації, секретар робочої групи 

8.  Нижник  

Олена Михайлівна 

національний експерт- координатор з стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку Програми Відновлення та 

Розбудови Миру ПРООН, Компонент «Децентралізація та місцеве 

самоврядування» 

9.  Овчаренко 

Олександр 

Олександрович 

начальник відділу організаційної роботи, забезпечення діяльності 

обласної комісії ТЕБ та НС та державного нагляду у сфері ЦЗ 

департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

10.  Сила  

Тетяна Іванівна  

Спеціаліст з гомадської безпеки ПРООН в Україні 

11.  Тітомир 

Наталія Вікторівна 

голова громадської спілки «Екологічна асоціація «Екосистема» (за 

згодою) 

12.  Філяк  

Максим Сергійович 

керівник/координатор проекту Структури «ООН Жінки» 

Онлайн участь 

13.  Лахсаіні  

Наталя Юріївна 

головний спеціаліст-енергоменеджер відділу енергоменеджменту 

та екології Управління економічного розвитку Бахмутської міської 

ради 

14.  Ліпаєв Євген 

Володимирович 

уповноважений Голови з питань контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції України 

15.  Пиріков Олексій спеціаліст з екологічних питань ПРООН 

16.  Вітвицький Сергій 

Сергійович 

начальник УОАЗОР ГУНП в Донецькій області 

 


