
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від 18.07.2016________ № 606
м. Краматорськ

Про робочу групу з питань 
здійснення державних 
закупівель та запобігання 
проявам корупції

З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення державних 
закупівель, створення конкурентного середовища у сфері державних 
закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, відповідно до законів 
України «Про публічні закупівлі», «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити робочу групу з питань здійснення державних закупівель та 
запобігання проявам корупції та затвердити її персональний склад.

2. Робочій групі з питань здійснення державних закупівель та 
запобігання проявам корупції забезпечити надання методичної допомоги 
райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим 
органам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, структурним 
підрозділам облдержадміністрації та територіальним органам центральних 
органів виконавчої влади у сфері здійснення державних закупівель.

3. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на 
департамент економіки облдержадміністрації (Свинаренко), контроль - на 
першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є.С.

'  _________
, , '  .4̂

Голова облдержадміністрацій;' 
керівник обласної військове^
цивільної адміністрації \' - Д \  / П.І. Жебрівський



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації

1 8 . 07 .2016  № 606

СКЛАД
робочої групи з питань здійснення державних закупівель 

та запобігання проявам корупції

ВШ НСЬКИИ 
Євген Семенович

РЕМСЬКИЙ 
Віктор Васильович
ВЕЛИКОЦЬКА 
Наталя Валеріївна

першии заступник голови
облдержадміністрації, співголова робочої 
групи

заступник голови облдержадміністрації, 
співголова робочої групи
заступник директора департаменту -  
начальник управління економіки соціальної 
сфери та розвитку територій департаменту 
економіки облдержадміністрації, секретар 
робочої групи

БОУЗЕР
Дональд

ВИНОКУРОВ 
Юрій Олегович

ГОЛОВКО 
Оксана Петрівна

ДЬЯКОВА 
Яна Юріївна

ІГНАТОВ 
Ігор Валерійович

Члени робочої групи:

старший радник ПРООН з питань боротьби 
із корупцією

директор департаменту капітального
будівництва облдержадміністрації

директор департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

заступник директора департаменту -
начальник управління з видачі документів 
дозвільного характеру департаменту екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації

начальник відділу з питань правової роботи, 
кон’юнктури ринку та державних закупівель 
департаменту капітального будівництва 
облдержадміністрації



КОВАЛЬОВ 
Валерій Вікторович

КРАСОВСЬКИЙ 
Богдан Володимирович

МЕРКУЛОВА 
Тетяна Вікторівна

МОЛОЖОН
Валентина Володимирівна

НЕЖЕНЕЦЬ 
Вікторія Павлівна

ШВНЕНКО 
Олена Анатоліївна

СВИНАРЕНКО 
Олег Іванович

СТАРОЛАТКА 
Ігор Вікторович

СТЕПАНЕНКО 
Людмила Леонідівна

ТРЕМБАЧ 
Юрій Валерійович

ЯНЧЕНКО 
Г алина Ігорівна

заступник начальника управління -  
начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами управління 
взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

експерт громадської
«Антикорупційний штаб»

організації

начальник навчально-методичного відділу 
Підприємства заснованого на власності 
Донецької торгово-промислової палати 
"Міжнародний інститут підприємництва"

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та звітності департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації

начальник управління економіки, фінансів та 
бухгалтерського обліку департаменту 
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

заступник директора департаменту -  
начальник управління економіки та фінансів 
департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

директор департаменту 
облдержадміністрації

економіки

начальник відділу економіки соціальної 
сфери та обліку державних закупівель 
управління економіки соціальної сфери та 
розвитку територій департаменту економіки 
облдержадміністрації

керуючий відділенням у місті Бахмут 
Донецької торгово-промислової палати

регіональний агент Ріх^огго

голова правління громадської організації 
«Антикорупційний штаб»

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації Ю.О. Костюніна


