
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

міського голови 

 

від 07.09.2021  №  116р 

м. Краматорськ      

 

Про створення робочих груп з 
підготовки пропозицій до проєктів 
Стратегії розвитку Краматорської 
територіальної громади до 2027 року 

та плану заходів з її реалізації 
 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», 
Постанови КМУ від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження 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», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів 
соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», Стратегії розвитку 
Донецької області на період до 2027 року, зважаючи на важливість і актуальність 
запровадження стратегічного управління розвитком Краматорської громади та з метою 
розроблення Стратегії розвитку Краматорської територіальної громади до 2027 року, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 

 

1. Створити робочі групи з підготовки пропозицій до проєктів Стратегії розвитку 
Краматорської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія) та плану заходів з її 
реалізації за стратегічними напрямами розвитку територіальної громади і затвердити їх 
персональний склад згідно з додатком. 

 

2. Керівникам робочих груп забезпечити їх діяльність, відповідно до етапів розробки 
Стратегії, та винести результати напрацювань на розгляд Комітету з розробки Стратегії 
розвитку Краматорської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженого 
розпорядженням міського голови від 13.04.2021 №45р.  

  

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ 

стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління 
економічного розвитку. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

Міський голова        О.В. Гончаренко 



  

                                                                                                Додаток  

        до розпорядження міського голови 

        07.09.2021  № 116 р   

 

 

С К Л А Д 

робочих груп з підготовки пропозицій до проєктів Стратегії розвитку Краматорської 
територіальної громади до 2027 року та плану заходів з її реалізації за стратегічними 

напрямами розвитку територіальної громади 

 

 Людський розвиток, орієнтований на потреби громадян та підтримка  
талантів 

 

Катальнікова 

Олена Геннадіївна 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

 

Сташкевич 

Ігор Ігорович 

- секретар міської ради, заступник голови робочої гру-
пи 

Ольнєва  
Ірина Миколаївна 

- завідувач сектору внутрішньої політики, секретар ро-
бочої групи 

Члени робочої групи: 
 

Бойко  
Ярослав Борисович 

- представник ГО «Клуб рибалок України – Юей Фі-
шинг Клуб», член Громадської ради при виконавчому 
комітеті Краматорської міської ради (за згодою) 
 

Височина 

Ганна Вікторівна 

- начальник управління фізичної культури та спорту 
 

 

Володченко  
Юлія Миколаївна 

- представник ГО «Центр дозвілля дітей з інвалідністю 
«Дивосвіт» (за згодою)  
 

Гореславець  
Андрій Миколайович 

 

- начальник управління з гуманітарних питань 

 

 

Гришичева 

Поліна Володимирівна 

- начальник управління праці та соціального захисту 
населення 

 

Дзержинська 

Ольга Віталієвна 

- старший викладач, кандидат технічних наук кафедри 
під’ємно-транспортних машин Донбаської державної 
машинобудівної академії, голова молодіжної ради  
при Донецькій обласній державній адміністрації 
 
 

Іванов  
Олександр Олександрович 

- представник відокремленого підрозділу молодіжної 
організації «Пласт – національна скаутська 
організація України» «Станиця Краматорськ» (за 
згодою) 
 



                                      

 

 

Ковалевський  
Сергій Вадимович 

 

- представник ГО «Юнацький технопарк» (за згодою) 

Колосовська 

Світлана Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу стратегічного 
планування, територіального розвитку та управління 
проектами управління економічного розвитку 

Кучерук  
Олена Миколаївна 

- представник ГО «Молодіжний рух «Шифт» (за 
згодою) 
 

Петриченко  
Андрій Володимирович 

 

- начальник відділу охорони здоров`я 

 

Плахін  
Данило Андрійович 

- депутат, член постійної комісія з питань житлово-

комунального господарства, приватизації і 
комунальної власності Краматорської міської ради (за 
згодою) 
 

Фоміна  
Світлана Олександрівна 

- депутат, голова постійної комісії з питань освіти та 
науки, охорони здоров’я, соціального захисту насе-
лення, молодіжної політики, культури, фізкультури і 
спорту (за згодою)  

 

 Трансформація економіки в динамічну систему інноваційного бізнесу та наукових  
досягнень 

 

Савченко  
Тетяна Миколаївна 

 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

 

Рубайло 

Ярослава Сергіївна 

- начальник відділу стратегічного планування, 
територіального розвитку та управління проектами 

управління економічного розвитку, секретар робочої 
групи 

Члени робочої групи: 

Бедзай  
Олег Миколайович 

 

- директор центру розвитку малого та середнього 
підприємництва Донецької торгово-промислової 
палати (за згодою) 

Грідасов  
Вадим Михайлович 

 

- начальник відділу інвестиційної діяльності та міжна-
родного співробітництва управління економічного 
розвитку 

 

Каліберда  
Алла Анатолiївна 

- віцепрезидент Донецької торгово-промислової палати 
(за згодою) 
 

Колесніченко  
Сергій Володимирович 

- проректор з наукової роботи та міжнародних 

зав’язків, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри будівельних конструкцій, будівель і споруд  

Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури (за згодою) 
 



  

Коротун  
Максим Сергійович 

- директор ТОВ «НПП Крамтехцентр» (за згодою) 

Нікогосян  
Сурен Мнацаканович 

- співзасновник Комфорт Парк Готель (за згодою) 

Панченко  
Володимир Григорович 

- директор Аналітичного центру Федерації 
роботодавців України, доктор економічних наук (за 
згодою) 
 

Румянцев  
Олександр Миколайович 

 

- начальник управління економічного розвитку 

Саєнко  
Олена Миколаївна 

 

- начальник фінансового управління 

 

Сергієнко  
Володимир Олександрович 

 

- депутат, член постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінан-
сів, зовнішньоекономічної діяльності, представник 
ГО «Клуб Підприємців Краматорська»  (за згодою) 
 

Тарасевич  
Олена Сергіївна 

- начальник відділу споживчого ринку, підприємництва 
та регуляторної політики 

Татьянко  
Андрій Вікторович 

- депутат, голова  постійної комісії з питань промисло-
вості, транспорту та зв’язку, впровадження енергоз-
берігаючих технологій, охорони навколишнього при-
родного середовища, розвитку середнього та малого 
бізнесу, побутового та торгового обслуговування  
Краматорської міської ради (за згодою) 

 

 Сучасна, комфортна, доступна, безпечна та енергоефективна інфраструктура громади 

 

Смирнов  
Сергій Володимирович 

 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

Соболєв  
Костянтин Олександрович 

- начальник управління містобудування та архітектури, 
головний архітектор, заступник голови робочої групи 

 

Шевчук  
Яна Андріївна 

- головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру 
управління містобудування та архітектури, секретар 
робочої групи 

Члени робочої групи: 

Гребенюк  
Микола Григорович 

- староста Ясногірського старостинського округу  

 

 

Доморацька  
Лілія Василівна 

 

- член Національної Спілки Архітекторів України, 
підприємець (за згодою)  



                                      

 

 

Ільченко  
Володимир Григорович 

- начальник управління капітального будівництва та 
перспективного розвитку міста 

 

Литвиненко  
Василь Олександрович 

- голова правління ГО «Укрвелодор» (за згодою) 

Панасенко  
Людмила Михайлівна 

 

- староста Красноторського старостинського округу  

Перегинець  
Іван Іванович 

- директор КП «Науково-технічний центр Академії 
будівництва України», академік Академії будівництва 
України (за згодою) 
 

Точонов  
Ігор Вікторович 

- перший проректор з навчальної та фінансової роботи, 

кандидат економічних наук, доцент Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури (за 
згодою) 
 

Шевченко  
Олександр Павлович  

- депутат, голова  постійної комісії з питань регулю-
вання земельних відносин, архітектури, будівництва 

(за згодою) 
 

 Сучасна, комфортна, доступна, безпечна та енергоефективна інфраструктура громади 

 

Безсонний  
Андрій Олександрович 

 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

 

Мороз 

Маргарита Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу комунального 
господарства управління житлово-комунального 
господарства, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

Бабакова  
Світлана Леонідівна 

- староста Шабельківського старостинського округу  
 

 

Зенов  
Роман Миколайович 

 

- перший заступник міського голови 

Літвіненко  
Андрій Петрович 

- начальник управління житлово-комунального госпо-
дарства 
 

Матюнін  
Роман Борисович 

 

- староста Біленьківського старостинського округу  

Мічківська  
Наталія Михайлівна 

- староста Дмитрівського старостинського округу 

Тітомир  
Наталія Вікторівна 

- представник ГО «Клуб підприємців Краматорська» 
(за згодою) 



  

 Цифровізована громада ефективного врядування та якісних е-сервісів 

 
Радченко  
Валерій Васильович 

 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

Мазілкіна 

Олеся Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

Бойміструк  
Сергій Миколайович 

 

- директор комунальної установи «Ситуаційний Центр 
міста Краматорська» (за згодою) 

Ворощук  
Ольга Ігорівна 

 

- начальник юридичного відділу 

 

Гридасова 

Світлана Володимирівна 

 

- начальник відділу адміністративних послуг 

Гришичева 

Поліна Володимирівна 

- начальник управління праці та соціального захисту 
населення 

 

Грідасов  
Вадим Михайлович 

 

- начальник відділу інвестиційної діяльності та міжна-
родного співробітництва управління економічного 
розвитку 

 

Дзержинський  
Ігор Віталійович 

- член Молодіжної ради, представник БО «Благодійний 

фонд «Союз ветеранів АТО» (за згодою) 

Зайцев  
Павло Ігоревич 

- директор з розвитку ТОВ «Аріал Девелопмент», 
керівник Громадської асоціації «Східноукраїнський 
технокластер» (за згодою) 
  

Зайцев  
Станіслав Юрійович 

- начальник відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення 

Єськов  
Ігор Вікторович 

- начальник управління з питань інформаційної 
політики та взаємодії зі ЗМІ 

Коваленко  
Аліна Олександрівна 

- депутат, голова постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
протидії корупції, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян, адміністративно-територіального 
устрою та інформованості населення Краматорської 
міської ради (за згодою) 
 

Кондратюк  
Сергій Іванович 

- 

 

 

представник ГО «Клуб Підприємців Краматорська» 
(за згодою) 



                                      

 

 

Кучерук  

Микола Вікторович  

- засновник ПП «Еліт Лайн Схід» (за згодою) 

Мукомел  
Іван Олександрович 

- менеджер з впровадження проєктів Проєкту USAID 

«Демократичне врядування у Східній Україні» (за 
згодою) 

Недоруба  
Марина Юріївна 

 

- представник ГО «Антикризовий медіа-центр» (за 
згодою) 

Славинська  
Ірина Олександрівна 

 

- керуючий справами 

Сташкевич  
Ігор Ігорович 

 

- секретар міської ради 

 

Хоришко  
Дмитро Володимирович 

- керуючий партнер і співзасновник компанії KSP 

Strategies, сенатор WBAF від України, СЕО Українсь-
кого аерокосмічного кластера (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами                            І.О. Славинська 

 

 

Головний спеціаліст відділу  
стратегічного планування,  
територіального розвитку та  
управління проектами управління  
економічного розвитку                                                                             С.О. Колосовська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


