
Додаток 1 
до розпорядження 
голови облдержадміністрації  
11.04.2019 № Р-196/0/3-19 
 
 

СКЛАД 
керуючого комітету з формування проекту Стратегії розвитку  

Дніпропетровської області на період до 2027 року 
 
РЕЗНІЧЕНКО 
Валентин Михайлович 
 

 голова облдержадміністрації, 
співголова комітету 
 

ПРИГУНОВ 
Гліб Олександрович 
 

 голова Дніпропетровської  
обласної ради, співголова комітету  
(за згодою) 
 

КУЖМАН 
Олег Миколайович 
 

 перший заступник голови  
облдержадміністрації,  
заступник голови комітету 
 

ПСАРЬОВ  
Олексій Сергійович 
 

 виконуючий обов’язки директора 
департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації, секретар комітету 
 

АДАМСЬКИЙ  
Анатолій Павлович 
 

 виконавчий директор місцевої асоціації 
органів місцевого самоврядування 
“Дніпропетровська обласна асоціація органів 
місцевого самоврядування” (за згодою) 
 

БАТУРА 
Дмитро Ігорович   
 

 заступник голови  
облдержадміністрації  

БЕЗУС  
Валерій Олександрович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату – 
начальник управління житлово-
комунального господарства та комунальної 
власності (за згодою) 
 

БІЛОУСОВ 
Андрій Леонідович 

 голова Дніпропетровського регіонального 
відділення Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування “Асоціація міст 
України” (за згодою) 
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ГОЛИК 
Юрій Юрійович 

 позаштатний радник  
голови облдержадміністрації 
 

ГОРБ  
Ольга Валеріївна 
 

 радник патронатної служби  
облдержадміністрації 

ДОБРОГОРСЬКИЙ  
Олександр Володимирович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату – 
начальник управління правового 
забезпечення діяльності ради (за згодою) 
 

ЖАДАН  
Євгеній Володимирович 
 

 перший заступник голови  
Дніпропетровської обласної ради по 
виконавчому апарату (за згодою) 
 

ІСАЄВ  
Олег Рудольфович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату –
начальник управління екології, 
енергозбереження та інвестицій (за згодою) 
 

КУМАНОВСЬКИЙ  
Антон Вікторович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату – 
начальник управління з питань використання 
природних ресурсів (за згодою) 
 

КУРЛЯК  
Андрій Петрович  

 позаштатний радник голови  
облдержадміністрації 
 

КУЮМЧЯН  
Мгер Санасарович 
 

 заступник голови Дніпропетровської 
обласної ради (за згодою) 

ЛИТВИН  
Віталій Вікторович 
 

 радник патронатної служби  
облдержадміністрації 

МОЛОКОВ  
Станіслав Вікторович 

 позаштатний радник  
голови облдержадміністрації 
 

ОЛІЙНИК  
Святослав Васильович 

 перший заступник голови Дніпропетровської 
обласної ради (за згодою) 
 

ПРУЦАКОВ 
Володимир Володимирович 

 заступник голови  
облдержадміністрації 
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СЕВЕРИН  
Сергій Сергійович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату – 
начальник управління економіки, бюджету 
та фінансів (за згодою) 
 

СЕРЬОГІН  
Сергій Михайлович 
 

 директор Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України  
(за згодою) 
 

ТЕРТИШНА  
Олена Анатоліївна 

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

ТИМЧУК 
Айна Леонідівна 

 керівник апарату  
облдержадміністрації 
 

ТЮРІН  
Володимир Юрійович 
 

 заступник голови Дніпропетровської  
обласної ради по виконавчому апарату – 
начальник управління з питань стратегічного 
планування, розвитку інфраструктури та 
міжнародної діяльності (за згодою) 
 

ЮРЧЕНКО  
Володимир Олегович 
 

 заступник голови  
облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 


