
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.07.2019 № 796/А-2019 

 

 Про утворення керівного комітету та робочої 

групи з розробки Стратегії розвитку Одеської 

області на період 2021-2027 роки 

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  

«Про засади державної регіональної політики», Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, Методики розроблення, 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних 

стратегій розвитку та планів заходів з її реалізації, затвердженої наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31 березня 2016 року № 79, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762,  

враховуючи доручення Прем’єр-міністра України від 09 січня 2019 року 

№49960/1/1-18: 

1. Утворити керівний комітет та робочу групу з розробки Стратегії 

розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки (далі – Стратегія)  

у складі згідно з додатками 1, 2. 

2. Визначити головним розробником Стратегії Департамент 

економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації. 

3. Департаменту економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації за результатами проведеної 

роботи поінформувати обласну державну адміністрацію до 31 жовтня  

2019 року з метою підготовки та внесення до 02 грудня 2019 року на 

затвердження обласній раді проекту Стратегії. 

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто. 

 

Виконуючий обов’язки голови  

обласної державної адміністрації  

 

С.М.Шаталова 



 Додаток 1 

до розпорядження  

виконуючого обов’язки голови  

обласної державної адміністрації  

01.07.2019 № 796/А-2019 

 

 СКЛАД 

керівного комітету з розробки Стратегії розвитку 

Одеської області на період 2021-2027 роки  

 

 

 

Шаталова  

Світлана Миколаївна 

 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова керівного комітету 

Радулов  

Дмитро Дмитрович 

- директор Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації, 

секретар керівного комітету 

 

Буркинський  

Борис Володимирович 

- академік Національної академії наук 

України, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук 

України (за згодою) 

 

Емельдеш  

Борис Олександрович 

- президент громадської організації 

«Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців» (за згодою) 

 

Зінченко 

Марина Анатоліївна 

- директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 

 

Коваленко  

Лілія Валентинівна 

- директор Департаменту соціальної та 

сімейної політики обласної державної 

адміністрації 

 

Колебошин  

Сергій Валерійович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Морозова  

Катерина Валеріївна 

- керівник Південноукраїнського офісу 

Європейської Бізнес Асоціації (за 

згодою) 



 

 

Директор Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації, 

секретар керівного комітету 

 

 

 

Д.Д. Радулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надем’янова  

Ірена Гуріївна 

- начальник управління з питань 

економіки, бюджету, інвестицій та 

міжнародного співробітництва апарату 

обласної ради (за згодою) 

 

Свічинський  

Віталій Сергійович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації. 



 Додаток 2 

до розпорядження  

виконуючого обов’язки голови  

обласної державної адміністрації  

01.07.2019 № 796/А-2019 

 

 СКЛАД 

робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

Одеської області на період 2021-2027 роки  

 

 

 

Місцева влада 

 

Радулов  

Дмитро Дмитрович 

- директор Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації, 

керівник робочої групи 

 

Мощанець  

Тетяна Михайлівна 

- начальник управління стратегічного 

планування і регіонального розвитку 

Департаменту економічної політики та 

стратегічного планування обласної 

державної адміністрації, заступник 

керівника робочої групи 

 

Вурм  

Ольга Олександрівна  

- начальник відділу стратегічних, 

регіональних програм управління 

стратегічного планування і регіонального 

розвитку Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації, 

секретар робочої групи 

Абашев  

Родіон Анатолійович 

- перший заступник Ізмаїльського міського 

голови (за згодою) 

 

Абрамова  

Євгенія Георгіївна  

- голова постійної комісії з питань 

бюджету, фінансово-економічної 

політики та банківської діяльності 

обласної ради (за згодою) 

 

Андрєєнков  

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

депутатської діяльності, етики та 



гласності обласної ради (за згодою) 

Бойченко  

Іван Іванович 

- голова постійної комісії з питань прав 

людини, свободи слова та інформації 

обласної ради (за згодою) 

 

Бондарук  

Віктор Іванович 

- радник з питань регіонального розвитку 

Одеського відокремленого підрозділу – 

Центру розвитку місцевого 

самоврядування (за згодою) 

 

Васильєв  

Анатолій Олександрович 

- начальник відділу взаємодії з 

підприємствами морегосподарського 

комплексу та зв’язку управління 

транспортно-комунікаційної 

інфраструктури обласної державної 

адміністрації 

 

Волканов  

Валентин Дмитрович 

- голова постійної комісії з питань екології, 

природокористування, запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків обласної ради (за згодою) 

 

Воробйова  

Олена Віталіївна  

- заступник начальника управління – 

начальник відділу охорони об’єктів 

культурної спадщини Департаменту 

культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини 

обласної державної адміністрації 

 

Голинська  

Олеся Володимирівна 

- радник з місцевих фінансів Одеського 

відокремленого підрозділу – Центру 

розвитку місцевого самоврядування (за 

згодою) 

 

Грищенко 

Олена Григорівна 

- заступник директора Департаменту – 

начальник управління доходів 

Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 

Губерник  

Аркадій Олексійович 

- голова постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва, регіонального 

розвитку та культурної спадщини 



обласної ради (за згодою) 

Дементьєва  

Тетяна Миколаївна 

- заступник директора Департаменту – 

начальник управління соціального 

захисту Департаменту соціальної та 

сімейної політики обласної державної 

адміністрації 

 

Кириленко  

Юрій Миколайович 

- начальник відділу оборонної роботи 

управління оборонної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Департаменту з питань цивільного 

захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами обласної 

державної адміністрації 

 

Маяк  

Тетяна Леонідівна 

- спеціаліст з розвитку громад, 

регіональний координатор Програми 

розвитку Організації Об'єднаних Націй з 

досягнення цілей сталого розвитку в 

Одеській області (за згодою) 

 

Мельник  

Юлія Павлівна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу економічного аналізу, 

інвестування та розвитку сільських 

територій управління аграрної політики 

обласної державної адміністрації 

 

Назарчук  

Сергій Володимирович 

- керівник Центру сприяння розвитку міст 

Одеського регіонального відділення 

Всеукраїнської Асоціації органів 

місцевого самоврядування (за згодою) 

 

Омельчук  

Алла Миколаївна 

- начальник управління економічного 

розвитку Подільської міської ради (за 

згодою) 

 

Паночишен  

Ігор Васильович 

- виконуючий обов’язки начальника 

відділу комунікацій з громадськістю 

управління комунікацій та інформаційної 

політики обласної державної 

адміністрації 



Пащенко  

Людмила Вікторівна 

- виконуючий обов’язки начальника 

відділу містобудівного кадастру 

інженерної геології та геодезії управління 

з питань містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації 

 

Петровський  

Сергій Олександрович 

- голова постійної комісії з питань 

транспорту, зв’язку та 

морегосподарського комплексу обласної 

ради (за згодою) 

 

Повар  

Олексій Володимирович 

- виконуючий обов’язки директора 

Департаменту екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Садовник  

Анатолій Анатолійович 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціальної політики обласної 

ради (за згодою) 

 

Струбицька  

Ольга Сергіївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу аналізу та 

прогнозування соціально-економічного 

розвитку міста управління економіки 

Южненської міської ради (за згодою) 

 

Хрустовський  

Сергій Григорович 

- голова Одеського регіонального 

відділення Всеукраїнської Асоціації 

сільських та селищних рад (за згодою) 

 

Чапір  

Дмитро Петрович 

- голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та 

енергозбереження обласної ради (за 

згодою) 

 

Чердаклієв  

Юрій Степанович  

- заступник начальника управління – 

начальник відділу капітального 

будівництва та договірних відносин 

управління капітального будівництва 

обласної державної адміністрації 

 

Швидка  

Ірина Володимирівна 

- заступник директора Департаменту 

економічного розвитку Одеської міської 



Бізнес та підприємництво 

 

ради (за згодою) 

Богданов 

Дмитро Борисович 

- керівник відділу маркетингу дочірнього 

підприємства "Клінічний санаторій  

ім. Пирогова" закритого акціонерного 

товариства лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок України 

"Укрпрофоздоровниця" (за згодою) 

 

Болган  

Валерій Сергійович 

- представник відділу маркетингу 

дочірнього підприємства "Клінічний 

санаторій  

ім. Пирогова" закритого акціонерного 

товариства лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок України 

"Укрпрофоздоровниця" (за згодою) 

 

Волканов  

Дмитро Валерійович 

- менеджер із зовнішньоекономічної 

діяльності товариства з обмеженою 

відповідальністю "Торговий Дім Левада" 

(за згодою) 

 

Городецький  

Едуард Робертович 

- голова правління приватного 

акціонерного товариства "Одеський 

коньячний завод" (за згодою) 

 

Кононенко  

Юрій Володимирович 

- радник голови державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 

(за згодою) 

 

Костюкова  

Ольга Леонідівна 

- директор Департаменту логістики 

спільного підприємства "Вітмарк-

Україна" у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю (за згодою) 

 

Соломатов  

Андрій Павлович 

- голова Маркетингового комітету 

Південноукраїнського офісу 

Європейської Бізнес Асоціації (за згодою) 

 

Шелехов  

Юрій Миколайович 

- заступник генерального директора  

із загальних питань товариства з 



 

Наука 

 

обмеженою відповідальністю 

"Промислово-торговельна компанія 

Шабо" (за згодою).  

Буркинський  

Борис Володимирович 

- академік Національної академії наук 

України, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук 

України (за згодою) 

 

Владимирова  

Олена Геннадіївна  

- кандидат географічних наук, доцент 

кафедри екологічного права і контролю 

Одеського державного екологічного 

університету (за згодою) 

 

Єгоров  

Богдан Вікторович 

- доктор технічних наук, ректор Одеської 

національної академії харчових 

технологій (за згодою) 

 

Єрмакова  

Ольга Анатоліївна 

- доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу 

міжрегіонального економічного розвитку 

Українського Причорномор'я Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук 

України (за згодою) 

 

Карпенко  

Лідія Миколаївна 

- професор кафедри економічної та 

фінансової політики, доктор економічних 

наук, доцент Одеського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України (за 

згодою) 

 

Лайко 

лександр Іванович 

- доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник 

директора з наукової роботи Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук 



 

Інституції підтримки бізнесу 

 

України (за згодою) 

Нєнно  

Ірина Михайлівна 

- професор кафедри менеджменту та 

інновацій економіко-правового 

факультету Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечникова (за 

згодою) 

 

Самофатова  

Вікторія Анатоліївна 

- доктор економічних наук, доцент кафедри 

економіки промисловості Одеської 

національної академії харчових 

технологій (за згодою). 

Горбенко  

Ірина Сергіївна 

- член Ради територіального відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» в 

Одеській області (за згодою) 

 

Давтян 

Степан Гургенович 

- член громадської організації «Нова еліта 

нації» - асоціація випускників програм з 

державного управління, публічного 

управління та адміністрування, 

менеджменту та керівників проектів» (за 

згодою) 

 

Дорофєєв  

Віталій Степанович 

- голова Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація експертів 

будівельної галузі» в Одеській області (за 

згодою) 

 

Емельдеш  

Борис Олександрович 

- президент громадської організації 

«Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців» (за згодою) 

 

Єгупов  

Костянтин В’ячеславович 

- заступник голови Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація 

експертів будівельної галузі» (за згодою) 

 

Камінська  

Олена Михайлівна 

- член громадської організації 

«Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців» (за згодою) 



 

Кузнецова  

Оксана Вікторівна 

- директор асоціації «Туризм Одеси» (за 

згодою) 

 

Максимович  

Володимир Ярославович 

- голова громадської ради при Одеській 

обласній державній адміністрації (за 

згодою) 

 

Мельник 

Євген Бориславович 

- керівник громадської організації 

«Одеська обласна сільськогосподарська 

дорадча служба «Центр розвитку та 

правової підтримки села» (за згодою) 

 

Немодрук  

Наталія Павлівна 

- член територіального відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» в 

Одеській області (за згодою) 

 

Осипова  

Марія Михайлівна 

- заступник голови громадської організації 

«Одеська обласна сільськогосподарська 

дорадча служба "Центр розвитку та 

правової підтримки села» (за згодою) 

 

Соловйова  

Ірина Володимирівна 

- член територіального відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» в 

Одеській області (за згодою) 

 

Ткаченко  

Людмила Михайлівна 

- голова благодійного фонду «Шлях до 

свободи» (за згодою) 

Форостенко  

Олександр Миколайович 

- член громадської організації 

«Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців» (за згодою) 

 

Хоролець  

Тетяна Іванівна 

- голова територіального відділення 

Всеукраїнської професійної громадської 

організації «Спілка аудиторів України» в 

Одеській області (за згодою) 

 

Чорний  

Володимир Іванович 

- член громадської організації 

«Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців» (за згодою). 



Смарт-спеціалізація 

 

Безверхнюк 

Тетяна Миколаївна 

- завідувач кафедри проектного 

менеджменту Одеського регіонального 

інституту державного управління 

Національної Академії державного 

управління при Президентові України, 

доктор наук з державного управління, 

професор (за згодою) 

 

Бєлєнко 

Надія Вікторівна  

- начальник управління з питань 

містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації, головний 

архітектор області 

 

Волинець  

Євгенія Сергіївна  

- директор Департаменту інвестицій, 

міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва обласної державної 

адміністрації 

 

Завадська 

Діана Володимирівна 

- доцент кафедри банківської справи 

Одеського національного економічного 

університету, кандидат економічних наук 

(за згодою) 

 

Ковальов  

Анатолій Іванович 

- доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Одеського 

національного економічного університету 

 

Копилова  

Ольга Миколаївна 

 

- керівник Центру бізнес-освіти Одеської 

регіональної торгово-промислової палати 

Літовченко  

Наталія Анатоліївна  

- заступник начальника Головного 

управління статистики в Одеській області 

(за згодою) 

 

Мазуренко 

Ігор Костянтинович 

- проректор з наукової роботи Одеського 

державного аграрного університету, 

доктор технічних наук (за згодою) 
 

Маслов  

Юрій Костянтинович  

- депутат обласної ради, голова 

депутатської групи «Стратегія ЄС для 

Дунайського регіону» (за згодою) 



 

Директор Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації, 

секретар керівного комітету 

 

 

 

Д.Д. Радулов 

 

Морозова  

Катерина Валеріївна 
 

- керівник Південноукраїнського офісу 

Європейської Бізнес Асоціації (за згодою) 

Надем’янова  

Ірена Гуріївна 

- начальник управління з питань 

економіки, бюджету, інвестицій та 

міжнародного співробітництва апарату 

обласної ради (за згодою) 
 

Номерований  

В’ячеслав Анатолійович 

- комерційний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю «Одеський 

осетринницький комплекс» (за згодою) 
 

Паларієв 

Олександр Андрійович 

- голова громадської організації «Агро-

еколого-рекреаційного кластеру 

ФРУМУШИКА-НОВА в Тарутинському 

районі» (за згодою) 
 

Патрашку  

Катерина Вікторівна  

- начальник відділу європейської інтеграції 

та зовнішньоекономічної діяльності 

Департаменту інвестицій, міжнародного 

та міжрегіонального співробітництва 

обласної державної адміністрації 

 

Петрів  

Іван Михайлович  

- начальник управління аграрної політики 

обласної державної адміністрації 
 

Савельєва  

Ірина Владиславівна 

- доктор економічних наук, професор 

кафедри підприємництва та туризму 

Одеського національного морського 

університету (за згодою) 
 

Ткаченко  

Оксана Борисівна  

- завідуюча кафедри товарознавства та 

експертизи товарів Одеської національної 

академії харчових технологій, доктор 

технічних наук (за згодою) 
 

Шека  

Олександр Олександрович 

- начальник управління туризму, рекреації 

та курортів обласної державної 

адміністрації. 


