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УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В і д ________ 08.06.2017 № 628
м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 17 квітня 2015 року № 160

З метою упорядкування складу деяких дорадчих органів 
облдержадміністрації, керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Внести зміни до складу регіональної комісії з проведення оцінки та 
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160 (із змінами), затвердивши його 
у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 10 травня 2017 року № 474 «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 17 квітня 2015 року № 160».

Голова облдержадміністрації^ 
керівник обласної військово^ 
цивільної адміністрації ;; і
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П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 
17 квітня 2015 року № 160 
(в редакції розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
від 08 .06 .2017 № 628 )

СКЛАД
регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Вілінський 
Євген Семенович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії

Стокоз
Ігор Сергійович

заступник голови облдержадміністрації, заступник 
голови комісії

Свинаренко 
Олег Іванович

директор департаменту
облдержадміністрації, секретар комісії

економіки

Члени комісії:

Аксенченко 
Вікторія Миколаївна

Антоненко 
Віктор Єгорович

Г анзевіч
Дмитро Олександрович 

Голованьов
Володимир Миколайович 

Головко
Оксана Петрівна 

Гулько
Сергій Миколайович

заступник начальника управління -  начальник відділу 
підтримки розвитку соціальної сфери та 
інфраструктури територій управління економіки 
соціальної сфери та розвитку територій департаменту 
економіки облдержадміністрації

голова ГО «СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ- ВІДРОДЖЕННЯ»

експерт інвестиційної привабливості регіону та 
індустріальних парків установи «ДОНЕЦЬКА
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 
голова громадської спілки Аграрного союзу Донецької 
області

директор департаменту інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

член Ради ГО «Гуртом Слов’янськ»



2

Гусєва
Лариса Валентинівна

Єрісова
Г анна Вікторівна 
Калінін
Сергій Олександрович 
Канана
Лілія Володимирівна 
Корпухова
Катерина Миколаївна 

Мицик
Володимир Петрович 
Муглі
Лідія Володимирівна 
Назаренко
Алла Володимирівна

Ніконенко 
Світлана Євгенівна

Рубан
Андрій Євгенович 

Савченко
Тетяна Миколаївна
Саржевська 
Олена Миколаївна
Чернікова 
Вікторія Вікторівна

Черногор
Станіслав Анатолійович 

Шуршилов
Андрій Станіславович

заступник директора департаменту - начальник 
управління житлової політики та благоустрою 
департаменту житлово - комунального господарства 
облдержадміністрації

голова ГО «Екологія промислового регіону»

голова ГО «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР «РОЗВИТОК»

начальник управління доходів та фінансів виробничої 
сфери Департаменту фінансів облдержадміністрації
начальник Інспекційного відділу у північному регіоні 
департаменту Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Донецькій області
начальник управління з питань фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації

заступник голови ГО «Джерело натхнення»
м. Маріуполь

завідувач сектору МТОТ в Донецькій області

заступник Краматорського міського голови

начальник управління інвестицій, енергоефективності 
та зовнішніх відносин Слов’янської міської ради

перший заступник Бахмутського міського голови 

голова правління ГО «Розвиток Ініціатив»

голова Донецького регіонального відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

голова правління Краматорської міської громадської 
організації «Фонд розвитку громади»
в.о. директора департаменту економіки та структурних 
реформ Маріупольської міської ради

Перший заступник голови 
облдержадміністрації


