
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

03.04.2019                                                                                                   № 191 

 

 

Про робочу групу Черкаської  

обласної державної адміністрації  

з розроблення Стратегії розвитку 

Черкаської області на період  

до 2027 року та планів її реалізації 

 

 

 

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону України 

„Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України 

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“: 

 

1. Утворити робочу групу Черкаської обласної державної адміністрації  

з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року  

та планів її реалізації (далі – робоча група) і затвердити її склад, що додається. 

2. Установити, що основним завданням робочої групи є розроблення 

Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року, а також планів 

її реалізації. 

Робоча група у своїй діяльності з процедурних питань керується 

Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний  

та інший допоміжний орган облдержадміністрації, затвердженим 

розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285,  

і припиняє свою діяльність за розпорядженням Черкаської обласної державної 

адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю 

на Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

 

Голова  О. ВЕЛЬБІВЕЦЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Черкаської 

обласної державної 

адміністрації 

 

 

СКЛАД 

робочої групи Черкаської обласної державної адміністрації  

з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період  

до 2027 року та планів її реалізації 
 

 

 

 голова робочої групи 

 

 

 заступник голови робочої групи 

 

КАРМАННІК  

Роман Володимирович 

– директор Департаменту регіонального 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи: 
 

АВРАМЕНКО  

Микола Юрійович 

– депутат Черкаської обласної ради, директор  

ТОВ „Стандарт-Агро“ (за згодою) 
 

АЗЬМУК  

Надія Анатоліївна 

– заступник директора з навчально-

методичної роботи Черкаського державного 

бізнес-коледжу (за згодою) 
 

АНДРУСЯК  

Василь Миколайович 

– директор навчально-наукового інституту 

економіки і права Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького (за згодою) 

 

БАБКОВА  

Ганна Василівна 

– регіональний координатор ПРООН  

у Черкаській області (за згодою) 

 

БЕРЕЖНА 

Альона Миколаївна 

– заступник начальника управління – 

начальник відділу економічного аналізу 

управління служби замовника  

та будівництва Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва  

та житлово-комунального господарства 

Черкаської обласної державної адміністрації 
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БЕРЕЗІНА  

Олена Юріївна 

– професор кафедри фінансів Черкаського 

державного технологічного університету  

(за згодою) 

 

БІЛИК 

Сергій Олександрович 

– секретар регіональної ради підприємців  

в Черкаській області (за згодою) 

 

БРУННЕР 

Томас 

– керуючий партнер ТОВ „Агро Плюс 2006“ 

(за згодою) 

 

ВАЛЯЄВА  

Леся Вікторівна 

– голова громадської організації „Черкаське 

обласне громадське об’єднання „Життя  

без бар’єрів“ (за згодою) 

 

ВДОВИЧЕНКО  

Юрій Володимирович 

– доцент кафедри міжнародної економіки  

та бізнесу Черкаського державного 

технологічного університету (за згодою) 
 

ВИСОЧИН  

Валентина Вікторівна 

– голова громадської спілки „Асоціація 

гостинності Черкащини“ (за згодою) 
 

ВОЛОЧАЙ 

Тетяна Валентинівна  

– директор благодійного фонду „УРОЖАЙ – 

ГРОМАДІ“ (за згодою) 
 

ВОРОНОВ  

Сергій Павлович 

– депутат Черкаської обласної ради, директор 

Департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради  

(за згодою) 
 

ГУМЕНЮК 

Микола Іванович 

– генеральний директор ТОВ „Юрія-Фарм“  

(за згодою) 
 

ДАВИДЕНКО 

Олексій Григорович 

– депутат Черкаської обласної ради, 

генеральний директор науково-виробничого 

приватного підприємства  

„ДАК-Електропром“ (за згодою) 
 

ДАЛІБОЖАК 

Іван Степанович 

– депутат Черкаської обласної ради, директор 

комунального підприємства „Аеропорт 

Черкаси Черкаської обласної ради“  

(за згодою) 

 

ДЕМЧЕНКО  

Сергій Олександрович 

– директор Черкаського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ  
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і організацій 

 

ДОВГАЛЬ  

Людмила Володимирівна 

– голова Черкаської міської організації 

„Всеукраїнська дитяча спілка „Екологічна 

варта“ (за згодою) 

 

ДОМАНСЬКИЙ 

Володимир Миколайович 

 

– депутат Черкаської обласної ради, директор 

ПП „Авто карго СК“ (за згодою) 

 

ДЯЧЕНКО 

Марина Миколаївна 

 

– власник  ТОВ „Манеж“ (за згодою) 

ЄВПАК  

Віктор Миколайович 

– директор IT-компанії eKreative, 

співзасновник громадської організації 

„Cherkasy ІТ Cluster“ (за згодою) 

 

ЖАКІН 

Ілля Миколайович 

– член благодійної організації „Від серця  

до серця.“ (за згодою) 

 

КАВАЛЬЧУК 

Тетяна Іванівна 

– керівник проектів, тренер коаліції 

молодіжних громадських організацій 

„Молода Черкащина“ (за згодою) 

 

КАШТАН 

Сергій Миколайович 

– виконавчий директор Асоціації 

„Інклюзивного Реабілітаційного-

Соціального Туризму“ (за згодою) 

 

КОВАЛЕНКО  

Олександр Анатолійович 

– депутат Черкаської обласної ради, голова 

фермерського господарства „Агро-Вікторія 

Катеринопіль“ (за згодою) 

 

КОЗЛОВА  

Аліна Миколаївна 

– голова студентської ради Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького (за згодою) 

 

КОЛОМИЦЕВА  

Олена Віталіївна  

– завідувач кафедри економічної кібернетики 

та маркетингу Черкаського державного 

технологічного університету (за згодою) 

 

КОРНІЄНКО 

Сергій Анатолійович 

– віце-президент Черкаської торгово-

промислової палати (за згодою) 

 

КОШОВА  

Лариса Миколаївна 

– заступник начальника управління – 

начальник відділу організації надання 

медичної допомоги дорослому населенню, 
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матерям та дітям управління охорони 

здоров’я Черкаської обласної державної 

адміністрації 

 

КРАВЦОВА 

Наталія Олегівна 

– депутат Черкаської обласної ради, керівник 

ТОВ „Агро Арена“ (за згодою) 

 

КРАСЮК 

Олександр Сергійович 

– заступник начальника управління – 

начальник відділу молодіжної політики, 

оздоровлення, протидії торгівлі людьми, 

гендерної рівності управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної 

державної адміністрації 

 

ЛЕОНЕНКО 

В’ячеслав Іванович 

– співзасновник ТОВ „Кемікал Елементс 

Юкрейн“ (за згодою) 

 

ЛЕЩЕНКО  

Марина Миколаївна 

– старший викладач кафедри міжнародної 

економіки та бізнесу Черкаського 

державного технологічного університету  

(за згодою) 

 

ЛИТВИН  

Михайло Григорович 

– перший заступник начальника Головного 

управління статистики у Черкаській області 

(за згодою) 

 

ЛОСЬ  

Сергій Володимирович 

– начальник відділу планування та аналізу 

бюджету Департаменту фінансів Черкаської 

обласної державної адміністрації 

 

ЛЮБОТА  

Олег Іванович 

– заступник регіонального директора 

Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Черкаській області  

(за згодою) 

 

МАЛЮГА  

Олег Петрович 

– Набутівський сільський голова, заступник 

голови регіонального відділення Асоціації 

об’єднаних територіальних громад  

в Черкаській області (за згодою) 
 

МИЦИК 

Ніла Петрівна 

– голова правління ПрАТ „Черкаський 

шовковий комбінат“ (за згодою) 

 

МІХАЛЬОВА  

Ірина Олександрівна 

– співголова громадської організації 

„Черкаська обласна асоціація розвитку 
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підприємництва“, менеджер по зв’язкам  

з громадськістю Регіонального фонду 

підтримки підприємництва по Черкаській 

області (за згодою) 

 

НАГЕРНЮК  

Діана Валентинівна 

– доцент кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Уманського 

національного університету садівництва  

(за згодою) 

 

НЕГОДА  

Анастасія Анатоліївна 

– директор громадської організації „Cherkasy 

ІТ Cluster“ (за згодою) 

 

ОСИПЕНКО  

Наталія Сергіївна 

– начальник відділу культурно-освітньої 

роботи управління культури Департаменту 

культури та взаємозв’язків з громадськістю 

Черкаської обласної державної адміністрації 

 

ОСТРОВСЬКА 

Леся Петрівна 

– засновник музейно-етнографічного 

комплексу „Дикий Хутір“ (за згодою) 

 

ПАНТЄЛЄЄВА  

Наталія Миколаївна 

– заступник директора Черкаського 

навчально-наукового інституту державного 

вищого навчального закладу „Університет 

банківської справи“ (за згодою) 
 

ПАНТЮХІНА 

Анна Анатоліївна 

– директор комунального некомерційного 

підприємства „Черкаський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Черкаської районної ради“ (за згодою) 
 

ПАРАМОНОВ  

Віктор Володимирович 

– депутат Черкаської обласної ради,  

в.о. директора комунального 

некомерційного підприємства „Черкаський 

обласний онкологічний диспансер 

Черкаської обласної ради“ (за згодою) 

 

ПАРХОМЕНКО 

Анатолій Сергійович 

 

– Карашинський сільський голова (за згодою) 

ПАСІЧНИК  

Сергій Леонідович 

– керівник громадської організації „Асоціація 

незалежних творчих ініціатив“ (за згодою) 

 

ПЕРЕРВА  

Григорій Леонідович 

– радник з питань регіонального розвитку 

Черкаського відокремленого підрозділу 
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Установи „Центр розвитку місцевого 

самоврядування“ (за згодою) 

 

ПЛІЧКО  

Григорій Іванович 

– депутат Черкаської обласної ради, директор 

ПП „Альтаїр“ (за згодою) 

 

ПОВІСЬМАК-ЄВМИНА 

Віталія Борисівна 

 

– в.о. виконавчого директора Черкаського 

регіонального відділення Асоціації міст 

України (за згодою) 

 

ПОДОЛЯН 

Іван Сергійович 

– голова громадської організації „Промолодь“ 

(за згодою) 

 

ПРОНЕНКО 

Людмила Василівна 

– керівник Центру надання адміністративних 

послуг Смілянської міської ради (за згодою) 

 

ПУТРЯ  

Юрій Миколайович 

– голова громадської організації „Проти 

Корупції“ (за згодою) 

 

РЕКУН 

Анатолій Іванович 

– виконавчий директор Черкаської обласної 

громадської організації „Ресурсний центр 

АНГО“ (за згодою)  

 

РОПАЛО  

Любов Вікторівна 

– директор Установи „Черкаська агенція 

регіонального розвитку“ (за згодою) 

 

РЯСИК  

Олена Миколаївна 

– начальник відділу атмосферного повітря, 

поводження з відходами, природоохоронних 

програм та моніторингу управління екології 

та природних ресурсів Черкаської обласної 

державної адміністрації 
 

САРАНА 

Анна Олександрівна 

– радник з муніципальних послуг Черкаського 

відокремленого підрозділу Установи „Центр 

розвитку місцевого самоврядування“  

(за згодою) 
 

СВОЯК 

Наталія Іванівна 

 

– доцент кафедри екології Черкаського 

державного технологічного університету  

(за згодою) 
 

СЕГЕДА  

Андрій Віталійович 

– депутат Черкаської обласної ради  

(за згодою) 

 

СИНЕЛЬНИК  

Ірина Анатоліївна 

– начальник відділу економічного розвитку  

та інвестицій Білозірської сільської ради  
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(за згодою) 

 

СИНІЛЬНИК  

Сергій Анатолійович 

– заступник директора Департаменту 

інфраструктури, розвитку та утримання 

мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

Черкаської обласної державної адміністрації 

СЛИНЬКО  

Сергій Володимирович 

– директор Черкаського відокремленого 

підрозділу Установи „Центр розвитку 

місцевого самоврядування“ (за згодою) 

 

СПРЯГАЙЛО 

Олександр Васильович 

– завідувач кафедри екології та агробіології 

Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького (за згодою) 

 

СУШКО 

Владислав Юрійович 
 

– керівник ТОВ ВО „Avant-Group“ (за згодою) 

 

ТКАЧЕНКО  

Валентина Іванівна 

– заступник начальника управління – 

начальник відділу вищої, професійно-

технічної освіти та фінансового 

забезпечення управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації 
 

ФЕОФІЛОВА  

Вікторія Віталіївна 

– голова коаліції молодіжних громадських 

організацій „Молода Черкащина“  

(за згодою) 
 

ФЕСУН 

Ігор Анатолійович 

– директор комунальної установи „Обласний 

центр екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф Черкаської обласної 

ради“ (за згодою) 
 

ФОМІНА  

Наталія Максимівна 

– голова Черкаської обласної організації 

Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою) 
 

ЧЕРНЄЙ 

Євген Сільвестрович 

– генеральний директор ТОВ „ФАБРИКАНТ-

М“ (за згодою) 
 

ЧИРВА  

Ольга Григорівна 

– директор Навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (за згодою) 

 

ШЕВЧЕНКО  

Олександра Теодорівна 

– заступник ректора з навчально-методичної 

роботи Черкаської медичної академії  

(за згодою) 
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ШЕНДРИК  

Тетяна Володимирівна 

– начальник відділу економіки виробництва, 

продовольчої безпеки та мобілізаційної 

роботи управління агропромислового 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації 

 

ШИМЧУК 

Олег Іванович 

– заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської 

обласної державної адміністрації 

 

ЯВОРСЬКА  

Тетяна Іванівна 

– виконавчий директор Черкаського 

обласного об’єднання організацій 

роботодавців (за згодою) 

 

ЯРІШ  

Анатолій Анатолійович 

– голова Черкаської районної державної 

адміністрації, депутат Черкаської обласної 

ради 

 

 

 

Директор Департаменту 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації Р. КАРМАННІК 

 


