
02 вересня 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 стратегічним 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 Бервенова 

Тетяна Миколаївна 

начальник відділу розвитку системи надання адміністративних 

послуг управління розвитку підприємництва, адміністративних 

послуг та ринкового середовища департаменту економіки 

облдержадміністрації, секретар робочої групи 

3 Агулов 

Олександр Вадимович 

завідувач сектору інфраструктурного розвитку об’єднаних 

територіальних громад управління з впровадження реформ та 

децентралізації департаменту інформаційної та внутрішньої 

політики облдержадміністрації 

4 Антонович 

Тетяна Вячеславівна 

головний спеціаліст відділу технічної політики управління технічної 

політики та ресурсозбереження департаменту житлово-

комунального господарства облдержадміністрації 

5 Бай 

Олександр Сергійович 

програмний аналітик Структури «ООН Жінки»  

6 Белюкіна 

Наталя Василівна 

спеціаліст соціально-економічного розвитку ПРООН 

7 Білоцерковець 

Олексій Станіславович 

заступник начальника управління – начальник відділу координації 

діяльності економічних служб територій управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації 

8 Бондаренко 

Ольга Миколаївна 

заступник начальника управління соціально-трудових відносин та 

соціального діалогу Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації – начальник відділу моніторингу соціальних 

програм управління соціально-трудових відносин та соціального 

діалогу 

9 Войтович 

Олександр 

напряму «Врядування» проекту USAID «Демократичне врядування 

у Східній Україні» «Кемонікс Інтернешнл» 

10 Ворошков 

Олександр Леонідович 

радник з питань внутрішньо переміщених осіб та муніципальних 

послуг у Донецькій області 

11 Гребенюк 

Надія Петрівна 

голова ГОІ 

12 Гришина 

Наталія Вікторівна 

заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного 

планування та макроекономічних прогнозів управління зведеного 

аналізу та стратегічного розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації 

13 Коритько 

Тетяна Юріївна 

старший науковий співробітник, к.е.н., відділу проблем економіки 

підприємств Інституту економіки промисловості Національної 

академії наук України 
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14 Кучеров  

Андрій Вікторович 

старший науковий співробітник відділу економічних проблем 

розвитку промислового виробництва Інституту економіки 

промисловості Національної академії наук України, кандидат 

економічних наук 

15 Ляшенко 

Вячеслав Іванович 

керівник відділення проблем соціальної економіки та регіональної 

політики Інституту економіки промисловості НАН України, доктор 

економічних наук, професор 

16 Мовчан 

Тетяна Миколаївна 

голова ГОІ 

17 Муглі 

Лідія Володимирівна 

головний спеціаліст відділу розвитку та кон’юнктури споживчого 

ринку управління розвитку підприємництва, адміністративних 

послуг та ринкового середовища департаменту економіки 

облдержадміністрації  

18 Онанко 

Владислав Юрійович 

т.в.о. начальника управління організації заходів цивільного захисту 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Донецькій області, полковник служби цивільного захисту 

19 Поламарчук 

Надія Степанівна 

голова громадської організації «Донецька обласна організація 

Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» (за 

згодою) 

20 Тураханова 

Дільбар 

консультант Структури «ООН Жінки» 

21 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 

22 Шейко 

Роман 

голова Краматорського офісу ЮНІСЕФ 

23 Шевчук 

Людмила Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу містобудування управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Онлайн участь 

24 Гуд 

Діна 

радник з питань зв’язків та розвитку Данської Ради у справах 

біженців  

25 Заблодська 

Інна Володимирівна 

завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва, 

директор Луганської філії Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України 

26 Мащенко 

Катерина 

Володимирівна 

провідний спеціаліст Програми соціально-правового захисту 

Датської Ради у справах біженців 

 


