
                                                                      

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
02 листопада 2018 року                   м. Вінниця                                         № 840 
 

Про утворення робочої групи з розроблення проекту Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області  

на період до 2027 року 

 

Відповідно до законів України «Про засади державної регіональної 

політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 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», в рамках реалізації Програми Європейського Союзу «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні», та з метою розроблення проекту 

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 

до 2027 року:  

 

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком. 

 

2. Робочій групі (Гижко А.П.): 

 

1) після затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2027 року, забезпечити розробку проекту Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (далі – 

проект Стратегії); 

 

2) подати проект Стратегії на затвердження в установленому порядку 

обласною Радою. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П. 

 

Голова обласної державної  

          адміністрації                                                                           В. КОРОВІЙ 



                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                          Розпорядження голови 

                                                                          облдержадміністрації 

                                                                          від 02 листопада 2018 року № 840 

 

С К Л А Д 

робочої групи з розроблення проекту  

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

 на період до 2027 року 

 
КОРОВІЙ  
Валерій Вікторович 

– голова облдержадміністрації, голова робочої 
групи 
 

ГИЖКО  
Андрій Петрович 

– перший заступник голови облдержадмі-
ністрації, заступник голови робочої групи 
 

МЕРЕЖКО  
Володимир Миколайович 

– директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації, секретар робочої 
групи 
 

БІЛОЗІР  
Лариса Миколаївна 

– голова постійної комісії обласної Ради з 
питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіо-
нального співробітництва (за згодою) 
 

БОНДАР  
Оксана Петрівна  

– регіональний координатор у Вінницькій 
області проекту «Партнерство для розвитку 
міст» (Проект ПРОМІС) (за згодою) 
 

БРОВАРНИК  
Василь Михайлович 
 

– заступник голови облдержадміністрації 

БУНЯК  
Володимир Володимирович 

– в.о. директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

БУРАКОВСЬКИЙ  
Ігор Валентинович 

– старший радник з економічних питань 
Програми USAID (ЛЕВ), Голова Правління 
Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій (за згодою) 
 

ВАСИЛЮК  
Світлана Михайлівна 

– директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
 

ВОВЧЕНКО  
Сергій Дмитрович 

– директор Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації 
 



ВОЛКОВ 
Сергій Адієвич 

– директор Департаменту житлово-кому-
нального господарства, енергетики та 
інфраструктури  облдержадміністрації 
 

ГИЖКО  
Наталія Валентинівна 

– директор Агенції регіонального розвитку 
Вінницької області (за згодою) 
 

ГОРОДИНСЬКИЙ 
Станіслав Станіславович 

– начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

ГРАБКО  
Володимир Віталійович 

– ректор Вiнницького нацiонального 
технiчного унiверситету, доктор технiчних 
наук, професор (за згодою) 
 

ГРАБОВИЧ  
Людмила Олексіївна 

– директор Департаменту охорони здоров’я та 
курортів облдержадміністрації 
 

ДОРОШ  
Тетяна Станіславівна 

– начальник служби у справах дітей  
облдержадміністрації 
 

ЗАБОЛОТНА  
Наталя Михайлівна 

– директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
 

ЗАМКОВА  
Наталія Леонідівна 

– директор Вінницького торговельно-еконо-
мічного інституту КНТЕУ (за згодою) 
 

ІВАСЮК  
Ігор Дмитрович 

– заступник голови облдержадміністрації 
 
 

КАЛІНІЧЕНКО  
В’ячеслав Олександрович 

– директор ТОВ «Бастіон-2009», голова 
громадської організації «Вінницький бізнес-
клуб» (за згодою) 
 

КАШЕВСЬКИЙ  
Василь В’ячеславович 

– радник з планування регіонального розвитку, 
RDPA, U-LEAD (за згодою)   
 

КОПАЧЕВСЬКИЙ 
Микола Анатолійович 

– директор Департаменту фінансів   облдерж-
адміністрації 
 

КРУЧЕНЮК  
Олександр Васильович 

– заступник голови облдержадміністрації 
 
 

КУЛЕШОВ  
Володимир Володимирович 

– Гніванський міський голова (за згодою) 
 
 

ЛАЗАРЕНКО  
Наталія Іванівна 

– ректор Вінницького державного педаго-
гічного університету ім. Михайла 
Коцюбинського, заслужений працівник 
освіти України, кандидат педагогічних наук, 
доцент, (за згодою) 



 
ЛАНІНА  
Анастасія Володимирівна 

– координатор з регіонального розвитку 
ПРООН у Вінницькій області (за згодою) 
 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Васильович 

– директор Вінницького відокремленого 
підрозділу установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування» (за згодою) 
 

МАЗУР  
Геннадій Федорович 

– голова постійної комісії обласної Ради з 
питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів (за згодою) 
 

МОРОЗОВА 
Наталія Іванівна 

– голова громадської ради при Вінницькій 
обласній Раді (за згодою) 
 

ОРЄХОВА  
Тетяна Вікторівна 

– проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків Донецького національ-
ного університету ім. Василя Cтуса, доктор 
економічних наук, професор, завідувачка 
кафедри міжнародного бізнесу і прикладної 
економіки (за згодою) 
 

ПЕЧАЛІН  
Олександр Валентинович 

– голова Регіональної ради підприємців при 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

ПРУДИУС  
Пилип Григорович 

– голова громадської ради при Вінницькій 
обласній державній адміністрації (за згодою) 
 

РОМАНЧЕНКО  
Дмитро Віталійович 

– директор Департаменту будівництва, місто-
будування та архітектури облдержадмі-
ністрації 
 

РОМАНЮК  
Василь Станіславович 

– Якушинецької сільський голова (за згодою) 
 
 

САЛЕЦЬКИЙ  
Ігор Олександрович 

– начальник управління у справах національ-
ностей та релігій облдержадміністрації 
 

СКАЛЬСЬКИЙ  
Владислав Володимирович 

– заступник Вінницького міського голови (за 
згодою) 
 

СКОКОВСЬКА  
Галина Петрівна 

– директор обласного центру зайнятості (за 
згодою) 
 

СОРОКОВСЬКИЙ 
Вячеслав 

– експерт з питань децентралізації та 
публічних послуг швейцарсько-українського 
проекту “Підтримка децентралізації в 
Україні” DESPRO (за згодою) 
 
 



СТОЯЛОВА  
Олена Володимирівна 

– директор Вінницького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
 

ТКАЧУК  
Микола Федорович 

– директор Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 
 

ФІЛАТОВ  
Владислав Олексійович 

– виконавчий директор Вінницького регіо-
нального відділення Асоціації міст України 
(за згодою) 
 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ  
Сергій Володимирович 

– начальник управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації 
 

ШВЕЦЬ  
Ігор Леонідович 

– бізнес-омбудсмен Вінницької області (за 
згодою) 
 

ЯЩУК  
Володимир Миколайович 

– Іллінецький міський голова (за згодою) 

 

 

________________________  

 


