
Додаток 2 
до розпорядження голови 
облдержадміністрації  
11.04.2019 № Р-196/0/3-19 

 
СКЛАД 

робочої групи з формування проекту Стратегії розвитку  
Дніпропетровської області на період до 2027 року 

 
КУЖМАН 
Олег Миколайович 

перший заступник голови  
облдержадміністрації,  
голова робочої групи 

  
ПСАРЬОВ  
Олексій Сергійович 
 

виконуючий обов’язки директора 
епартаменту економічного  
розвитку облдержадміністрації, 
секретар робочої групи 
 

АБРАМОВ  
Володимир Васильович 
 

Жовтоводський міський  
голова (за згодою) 
 

АМОША 
Олександр Іванович 

директор інституту економіки  
промисловості НАН України, 
академік НАН України (за згодою) 

  
АНГУРЕЦЬ 
Олексій Володимирович 

депутат Дніпропетровської  
обласної ради (за згодою) 

  
БАХЧЕВ 
Костянтин Вікторович 

заступник начальника Головного  
управління Національної поліції у 
Дніпропетровській області (за згодою) 

  
БЕЗСМЕРТНИЙ  
Ігор Іванович  
 

виконуючий обов’язки начальника 
Дніпропетровської митниці ДФС (за згодою) 
 

БІЛОУСОВ 
Андрій Леонідович 
 

Кам’янський міський голова (за згодою) 
 

БОБРОВСЬКА  
Олена Юріївна  

завідувач кафедри економіки та  
регіональної економічної політики 
Дніпропетровського регіонального  
інституту державного управління 
Національної академії державного  
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

БОГДАНОВ  
Ігор Валентинович  

начальник управління містобудування  
та архітектури облдержадміністрації 
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БОЛЬШЕШАПОВ 
Олег Володимирович 

начальник юридичного управління 
облдержадміністрації 

  
БОРИСЕНКО  
Анатолій Валерійович  

директор дочірнього підприємства 
“Дніпропетровський облавтодор” відкритого 
акціонерного товариства “Державна 
акціонерна компанія “Автомобільні дороги 
України” (за згодою) 
 

БОРОДІН  
Євгеній Іванович 
 

перший заступник директора 
Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (за згодою) 
 

БУДЯК 
Наталія Юріївна  

директор департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

БУЛЕНОК  
Руслан Віталійович 
 

голова Царичанської  
райдержадміністрації  
 

ВАСИЛЕНКО 
Володимир Павлович 
 

Вільногірський міський  
голова (за згодою) 
 

ВЕЛИЧКО  
Валерій Миколайович  
 

начальник Дніпропетровського обласного  
управління лісового та мисливського 
господарства (за згодою) 
 

ВЕЛИЧКО  
Олександр Григорович  
 

ректор Національної металургійної академії 
України, голова Ради ректорів вищих 
навчальних закладів при голові 
облдержадміністрації  (за згодою) 
 

ВЕРШИНА 
Анатолій Олексійович 
 

Павлоградський міський  
голова (за згодою) 

ВІЗИР  
Віктор Миколайович 

начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації 
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ВІЛКУЛ 
Юрій Григорович  
 

Криворізький міський  
голова (за згодою) 
 

ВІННИЦЬКА  
Оксана Рудольфівна 

Першотравенський міський  
голова (за згодою) 

  
ВОЛКОВ  
Василь Іванович  
 

начальник управління Державного  
агентства рибного господарства  
у Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 

ВОРОБЙОВ 
Валерій Борисович 

виконуючий обов’язки голови 
Синельниківської райдержадміністрації 
 

ГАВРИШ  
Любов Андріївна 
 

начальник управління по роботі  
зі зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 
 

ГАПІЧ  
Олег Васильович 

голова Криничанської  
райдержадміністрації 
 

ГЕБРІН  
Віталій Анатолійович 
 

директор комунального підприємства 
“Головний інформаційно-комунікаційний і 
науково-виробничий центр” 
Дніпропетровської обласної ради  
(за згодою) 
 

ГЛАДКА  
Олена Миколаївна 
 

експерт з питань муніципальних послуг 
Дніпропетровського відокремленого 
підрозділу Установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” (за згодою) 
 

ГОРОШКО  
Сергій Григорович 

виконуючий обов’язки  
Новомосковського міського голови  
(за згодою) 
 

ГРЕБЦОВ  
Віктор Іванович 
 

голова Межівської  
райдержадміністрації 
 

ДОВГИЙ 
Валентин Вільямсович  

перший заступник Східного офісу  
Держаудитслужби (за згодою) 
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ДИШЛЮК  
Андрій Олександрович 
 

юрисконсульт Дніпропетровського 
відокремленого підрозділу Установи “Центр 
розвитку місцевого самоврядування”  
(за згодою) 
 

ДОБРИНІН  
Володимир Григорович  
 

начальник Регіонального офісу водних 
ресурсів у Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 

ДУБІЛЬ  
Віталій Петрович  

голова Дніпропетровського обласного 
об’єднання профспілок (за згодою) 

  
ЖАДЬКО 
Олена Анатоліївна 
 

Марганецький міський  
голова (за згодою) 
 

ЖИВОТЧЕНКО  
Владислав Олегович  
 

виконуючий обов’язки начальника Служби 
автомобільних доріг у Дніпропетровській 
області (за згодою) 
 

ЖМУРЕНКО  
Віталій Григорович 
 

президент Дніпропетровської  
торгово-промислової палати (за згодою) 
 

ЖУРЖА  
Артем Олексійович 
 

директор Дніпропетровської регіональної 
філії ДП “Центр державного земельного 
кадастру” (за згодою) 
 

ЗАТИШНЯК 
Валентина Вікторівна 
 

директор комунального закладу 
“Дніпропетровське регіональне інвестиційне 
агентство” Дніпропетровської обласної ради” 
(за згодою) 
 

ЗРАЖЕВСЬКИЙ 
Владислав Іванович 
 

голова Магдалинівської  
райдержадміністрації 
 

ЗРАЖЕВСЬКИЙ 
Дмитро Іванович 
 

Синельниківський міський  
голова (за згодою) 
 

КВІТКА  
Сергій Андрійович  

виконуючий обов’язки завідувача кафедри 
інформаційних технологій та інформаційних 
систем Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України (за згодою) 
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КИРИЧЕНКО  
Олег Володимирович 
 

голова Нікопольської  
райдержадміністрації 
 

КИРПИЧОВ  
Едуард Олексійович  
 

начальник управління паливно-енергетичного 
комплексу та енергозбереження 
облдержадміністрації 
 

КИСІЛЬ  
Алла Володимирівна 

голова Софіївської  
райдержадміністрації 
 

КІРЄЄВА  
Ольга Борисівна 
 

експерт з питань децентралізації 
Дніпропетровського відокремленого 
підрозділу Установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” (за згодою) 

  
КОВАЛЕНКО 
Сергій Степанович 
 

начальник управління цивільного захисту 
облдержадміністрації  

КОВАЛЬЧУК 
Олег Борисович 

голова Верхньодніпровської  
райдержадміністрації 
 

КОЛОМІЙЦЕВ  
Олександр Анатолійович 

директор державного підприємства 
“Інвестиційно-інноваційний центр”  
(за згодою) 
 

КОЛОМОЄЦЬ 
Андрій Вікторович 
 

директор департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації  
 

КРИШЕНЬ  
Олена Вікторівна 
 

директор департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

КРУШЕЛЬНИЦЬКА  
Таїсія Анатоліївна 

професор кафедри економіки та регіональної 
економічної політики Дніпропетровського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

КУЗНЕЦОВА  
Вікторія Петрівна  
 

директор Дніпропетровського обласного 
центру зайнятості (за згодою) 
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КУЛЬБАЧ  
Андрій Анатолійович 
 

начальник Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

КУШВІД  
Олександр Анатолійович 

директор департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації 
 

МАКСИМЧУК  
Святослав Євгенійович 
 

голова Павлоградської  
райдержадміністрації 
 

МАЛАСАЙ 
Віталій Миколайович 

директор департаменту інформаційної  
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
 

МАМАТОВА  
Тетяна Валеріївна 

заступник завідувача, професор кафедри 
менеджменту та управління проектами 
Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (за згодою) 

  
МАМОНОВ  
Ігор Леонідович 
 

експерт з питань регіонального розвитку 
Дніпропетровського відокремленого 
підрозділу Установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” (за згодою) 
 

МАНЬКОВСЬКИЙ  
Леонід Костянтинович  
 

начальник Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській 
області (за згодою) 
 

МАТВЕЄВА  
Ольга Юріївна 

старший викладач кафедри економіки та 
регіональної економічної політики 
Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (за згодою) 
 

МЕЛЬНИКОВА  
Ольга Валентинівна 

начальник управління організаційної роботи 
виконавчого комітету Дніпропетровської 
обласної ради (за згодою) 
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МОЛОКАНОВА  
Валентина Михайлівна 

професор кафедри менеджменту та 
управління проектами Дніпропетровського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

МОЛОШНА 
Олена Леонідівна 

виконавчий директор Дніпропетровського 
регіонального відділення Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого самоврядування 
“Асоціація міст України” (за згодою) 
 

МУЖЕВСЬКИЙ  
Андрій Вікторович 
 

радник з питань місцевих фінансів 
Дніпропетровського відокремленого 
підрозділу Установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” (за згодою) 
 

НАГАЙЧЕНКО  
Сергій Вікторович 

голова Криворізької  
райдержадміністрації 
 

НАЗАРЧУК  
Світлана Григорівна 
 

голова Покровської  
райдержадміністрації 
 

ОЛІЙНИК  
Андрій Федорович 
 

начальник управління Служби безпеки 
України у Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 
 

ПЕРШИНА  
Наталія Геннадіївна 
 

начальник управління культури, 
національностей і релігій 
облдержадміністрації 
 

ПІВНЯК  
Геннадій Григорович 
 

ректор Національного технічного 
університету “Дніпровська політехніка”  
(за згодою) 
 

ПОЛОЖЕШНА   
Ірина Володимирівна 
 

виконуюча обов’язки голови  
Широківської райдержадміністрації 
 

ПОЛТОРАЦЬКА 
Наталя Володимирівна 
 

заступник керівника апарату 
облдержадміністрації  
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ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
Олексій Володимирович 

директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

ПОЧИТАЛІНА  
Ірина Володимирівна 
 

начальник Головного управління  
статистики у Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 

ПШЕНИЧНИКОВ  
Олександр Петрович 

начальник управління молоді і  
спорту облдержадміністрації 
 

РАКША  
Олександр Віталійович 
 

начальник управління зовнішньоекономічної  
діяльності облдержадміністрації 
 

САВІНСЬКА 
Ілона Валеріївна 
 

голова Петропавлівської  
райдержадміністрації 
 

САВОСТЕНКО  
Тетяна Олександрівна 

доцент кафедри економіки та регіональної 
економічної політики Дніпропетровського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

САГАЙДАК  
Володимир Анатолійович 

голова Новомосковської 
райдержадміністрації 
 

САЛАМАХА  
Сергій Вікторович 
 

голова П’ятихатської  
райдержадміністрації 
 

СЕРГЄЄВ  
Віктор Володимирович 
 

голова Федерації організацій  
роботодавців Дніпропетровщини (за згодою) 
 

СКЛЯР 
Неля Оттівна 

виконуюча обов’язки голови  
Юр’ївської райдержадміністрації 
 

СКРИПЧЕНКО 
Наталія Миколаївна 

радник голови Дніпропетровської  
обласної ради (за згодою) 
 

СТОЛБЧЕНКО  
Андрій Анатолійович 
 

голова Петриківської  
райдержадміністрації 
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СТРІЛЕЦЬ  
Руслан Олександрович 
 

директор департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 
 

СУСЛОВИЧ 
Сергій Володимирович 
 

голова Дніпровської  
райдержадміністрації  
 

ТАБЕРКО  
Лев Миколайович  
 

директор державного навчального закладу 
“Дніпровський транспортно-економічний 
коледж”, голова Ради директорів вищих 
навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації 
Дніпропетровської області (за згодою) 
 

ТАРЕЛКІН  
Віталій Вікторович 
 

Тернівський міський голова 
(за згодою) 

ТОМЧУК  
Оксана Валентинівна  
 

виконуюча обов’язки начальника  Головного 
управління ДФС у Дніпропетровській області 
(за згодою) 
 

ТУРЧЕНЮК  
Сергій Леонідович 
 

голова Васильківської  
райдержадміністрації 
 

УДОВИЦЬКИЙ  
Вадим Олексійович 
 

начальник управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
 

ФЕДОРЧУК  
Ірина Юріївна 

начальник управління взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації 
 

ФІЛАТОВ  
Борис Альбертович 
 

Дніпровський міський  
голова (за згодою) 
 

ФІСАК 
Андрій Петрович  

 

Нікопольський міський  
голова (за згодою) 
 

ФЛІССАК 
Ігор Ярославович 
 

начальник Головного управління Державної 
казначейської служби України у 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

ХАРЧЕНКО  
Олександр Валерійович 

голова Апостолівської  
райдержадміністрації 
 



 Продовження додатка 2 
 

ХВЕДЧУК  
Валерій Олександрович 

голова Томаківської 
райдержадміністрації 

  
ХРИПКО 
Ігор Валерійович 

голова Солонянської  
райдержадміністрації 
 

ЧИКАРЕНКО  
Ірина Аркадіївна 

завідувач кафедри менеджменту та 
управління проектами Дніпропетровського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

ШАПОВАЛ 
Олександр Миколайович 
 

Покровський міський  
голова (за згодою) 

ШАПОВАЛОВА  
Тетяна Миколаївна 
 

начальник управління інформаційних 
технологій та електронного урядування 
облдержадміністрації 
 

ШЕБЕКО 
Тетяна Іванівна 
 

директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
 

ШИБКО  
Дмитро Віталійович  
 

начальник Державної екологічної інспекції у 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

ШУЛІКА  
Наталія Валеріївна 
 

начальник управління з питань учасників 
АТО облдержадміністрації  

 
 
 
 


