
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 0 8 . 0 9 . 2 0 1 5 ______________№ 4 4 5 _______

Про Раду регіонального розвитку 
при Донецькій обласній 
державній адміністрації

На виконання пункту 3 Указу Президента України від 21 квітня 2015 року 
№ 224/2015 «Про Раду регіонального розвитку» та з метою сприяння 
налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого 
самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку 
місцевого самоврядування, територіальної організації влади, здійснення реформ 
у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення 
проблемних питань життєзабезпечення області, керуючись статтею 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Створити Раду регіонального розвитку при Донецькій обласній 
державній адміністрації та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Раду регіонального розвитку при 
Донецькій обласній державній адміністрації (додається).

м. К рам аторськ

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 

0 8 . 0 9 . 2 0 1 5  № 4 4 5

СКЛАД

Ради регіонального розвитку 
при Донецькій обласній державній адміністрації

Жебрівський 
Павло Іванович

Вілінський 
Євген Семенович

голова облдержадміністрації, керівник 
обласної військово-цивільної адміністрації, 
голова Ради

перший заступник голови
облдержадміністрації, відповідальний 
секретар Ради

Члени Ради:

Амоша
Олександр Іванович 

Андрусів
Віктор Володимирович 

Баранник
Олександр Леонідович

Баранова 
Тетяна Андріївна

Белянкіна 
Тамара Миколаївна

Богославський 
Володимир Григорович

Булі
Людмила Петрівна

Винокуров 
Юрій Олегович

директор Інституту економіки
промисловості НАН України, академік 
НАН України, д.е.н, професор

т.в.о. заступника голови
облдержадміністрації

перший заступник голови Добропільської 
райдержадміністрації

заступник начальника головного управління 
Пенсійного фонду України в Донецькій 
області

депутат Донецької обласної ради, 
начальник управління організаційного 
забезпечення діяльності ради та її органів 
виконавчого апарату обласної ради

голова
райдержадміністрації

заступник Новогродівського 
голови

Красноармійської

міського

директор департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації
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Вівдич
Артем Олегович

Г аврильченко 
Г алина Олександрівна

Г натенко
Валерій Сергійович 

Г оловко
Оксана Петрівна

Дерипаска 
Віктор Трохимович

Дзигім
Олександр Валентинович 

Добряк
Сергій Вікторович 

Донецькова
Світлана Олександрівна

Завгородній 
Володимир Вікторович

Зелений
Олег Анатолійович

Золкіна 
Ліля Іванівна

Зонтов
Олег Вячеславович 

Коваль
Ігор Г еоргійович

Красьоха 
Віктор Іванович

Кузьменко 
Володимир Іванович

Лаврик
Владислав Олександрович 

Лихач
Олександр Володимирович 

Лубінець
Валерій Дмитрович

експерт Регіонального офісу з питань 
впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації
повноважень органів виконавчої влади в 
Донецькій області

в.о. Красноармійського міського голови

Дружківський міський голова

директор департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх
відносин облдержадміністрації

Добропільський міський голова

в. о. директора департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

голова Ясинуватської райдержадміністрації

керуючий справами виконавчого апарату 
Донецької обласної ради (за згодою)

голова Володарської райдержадміністрації

начальник Г оловного управління
статистики у Донецькій області (за згодою)

начальник управління у справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації

в.о. Слов’янського міського голови

в.о. голови обласної ради (за згодою)

голова Великоновосілківської
райдержадміністрації

начальник управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

заступник голови облдержадміністрації

заступник директора департаменту екології 
та природних ресурсів
облдержадміністрації

голова Волноваської райдержадміністрації, 
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації
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Макаренко 
Олена Петрівна

Макогон
Юрій Володимирович 

Маринич
Володимир Олександрович

Мачульський 
Микола Іванович

Меланченко 
Олександр Іванович

Мицик
Володимир Петрович 

Мороз
Володимир Вікторович 

Панков
Андрій Вікторович 

Ланкова
Раїса Миколаївна 

Певна
Аліна Валентинівна

Перебийніс 
Леонід Григорович

Ремізов
Володимир Вікторович 

Рибалко
Валентина Миколаївна 

Рищенко
Олександр Іванович 

Роганов
Олександр Петрович 

Савченко
Тетяна Миколаївна

Свинаренко 
Олег Іванович

Севостьяненко 
Ельвіра Зейдулахівна

Скарга
Михайло Олександрович 

Сліпцов
Володимир Микитович

в.о. директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

завідувач кафедри міжнародної економіки 
Донецького національного університету, 
д.е.н., професор

голова Костянтинівської
райдержадміністрації

голова Олександрівської
райдержадміністрації

директор департаменту з питань 
внутрішньої політики облдержадміністрації

начальник управління з питань фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації

голова Мар’їнської райдержадміністрації, 
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації

заступник Краматорського міського голови

в.о. голови Артемівської
райдержадміністрації

начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації

Краснолиманський міський голова

Селидівський міський голова

директор Донецького обласного центру 
зайнятості

в.о. директора департаменту розвитку 
базових галузей промисловості
облдержадміністрації

депутат Донецької обласної ради

перший заступник Артемівського міського 
голови

директор департаменту економіки 
облдержадміністрації

президент Донецької торгово-промислової 
палати

директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дзержинсысий міський голова
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Соболевська
Людмила Володимирівна

Соловей 
Ольга Сергіївна

Тимошенко 
Ірина Леонідівна

Токарева 
Олена Аркадіївна

Требушкін 
Руслан Валерійович

Узун
Юрій Геннадійович 

Уралов
Ігор Володимирович

Устименко
Володимир Анатолійович

Фесенко
Г анна Михайлівна

Хотлубей 
Юрій Юрійович

Черниця
Дмитро Васильович 

Черніков
Костянтин Георгійович 

Чишко
Тетяна Юріївна

в.о. начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації

в.о. директора департаменту житлово- 
комунального господарства
облдержадміністрації

заступник керівника
облдержадміністрації

апарату

директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації

Димитровський міський голова

директор департаменту охорони здоров я 
облдержадміністрації

заступник начальника управління 
правового забезпечення діяльності ради та 
її органів виконавчого апарату Донецької 
обласної ради

директор Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України, член- 
кореспондент НАПрН України, д.ю.н., 
професор

в.о. начальника управління інформаційної 
політики та з питань преси 
облдержадміністрації

Маріупольський міський голова

голова
райдержадміністрації

Першотравневої

Слов’янськоїзаступник голови
райдержадміністрації

перший заступник Вугледарського міського 
голови

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
0 8 .0 9 .2 0 1 5  № 445

ПОЛОЖЕННЯ 
про Раду регіонального розвитку 

при Донецькій обласній державній адміністрації

1. Рада регіонального розвитку при Донецькій обласній державній адміністрації (далі -  
Рада) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, створеним на виконання 
Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 «Про Раду регіонального 
розвитку».

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих 
органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення 
державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного 
розвитку області, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного 
використання економічного потенціалу області, підвищення її інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності;

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення 
адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської 
хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері 
кадрового забезпечення державного управління в області та законодавче врегулювання цих 
питань;

4) напрацювання оптимальних шляхів подальшого розвитку політично і економічно 
дієздатного місцевого самоврядування;

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо впровадження 
європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого 
самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад з державою;

6) сприяння врахуванню інтересів області і специфіки розвитку окремих 
адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань 
регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм 
економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та 
охорони довкілля;



7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального 
розвитку та здійснення заходів щодо його практичної реалізації;

8) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної 
регіональної політики в області та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня 
виконавської дисципліни;

9) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його 
удосконалення.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування 
та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій 
необхідну інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого 
самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, 
установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а 
також незалежних експертів (за їх згодою);

4) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального 
опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх 
роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або 
за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових 
робочих груп, заслуховувати їх звіти;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, а також 
інших заходів з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з Радою 
регіонального розвитку, утвореної гіри Президентові України, а також з державними 
органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями.

6. Рада утворюється у складі голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у 
роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної 
адміністрації.

Секретарем Ради є перший заступник голови облдержадміністрації.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

До складу Ради входять представники місцевих органів виконавчої влади, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, структурні підрозділи облдержадміністрації, провідні експерти, 
представники громадських об’єднань, науково-дослідних установ.

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її 
роботи та головує на засіданнях Ради.

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за 
потреби, але не рідше одного разу на квартал.
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9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради 
шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є 
вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою та 
секретарем Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, 
органам місцевого самоврядування та територіальним органам міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади.

10. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею 
рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності 
Ради, її тимчасових робочих груп та інших робочих органів здійснюється департаментом 
економіки облдержадміністрації спільно з організаційним управлінням 
облдержадміністрації, управлінням інформаційної політики та з питань преси 
облдержадміністрації.

Положення про Раду регіонального розвитку при Донецькій обласній державній 
адміністрації підготовлено департаментом економіки облдержадміністрації.

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

Директор департаменту 
економіки облдержадміністрації О.І. Свинаренко


