
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про створення робочої групи з роз
робки маркетингово-інвестиційної 
стратегії міста Дніпропетровська в 
рамках реалізації демонстраційного 
проекту

На виконання угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий 
економічний розвиток міст України» у місті Дніпропетровську, укладеної між 
Федерацією канадських муніципалітетів та виконавчим комітетом Дніпропет
ровської міської ради, на підставі службової записки заступника директора де- 
партаменту-начальника управління міжнародних зв’язків департаменту міжна
родних зв’язків та інвестиційних проектів Дніпропетровської міської ради від 
19.02.2013 вх.№ 8/517:

1. Створити робочу групу з розробки маркетингово-інвестиційної стра
тегії міста Дніпропетровська в рамках реалізації демонстраційного проекту
у складі (додається).

2. Керівникам виконавчих органів міської ради сприяти роботі робочої 
групи (п. 1 цього розпорядження) за напрямками діяльності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Мелещика В.А.
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СКЛАД
робочої групи з розробки маркетингово-інвестиційної 

стратегії міста Дніпропетровська в рамках реалізації демонстраційного
проекту

Куліченко 
Іван Іванович

Мелещик Володимир 
Адамович

міський голова, голова робочої групи

перший заступник міського голови, 
заступник голови робочої групи

Чернишова 
Наталія Олексіївна

Бабаченко
Наталія Володимирівна 

Бажан
Катерина Олександрівна

-  заступник директора департаменту -  на
чальник управління міжнародних зв’язків 
департаменту міжнародних зв’язків та ін
вестиційних проектів Дніпропетровської 
міської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

-  керівник прес-служби Дніпропетровської 
міської ради

-  спеціаліст по зовнішніх комунікаціях 
ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокат
ний завод ІНТЕРПАЙП»

Вихристенко 
Кристина Олегівна

Г арбуз
Андрій Юрійович 

Г оренко
Олеся Володимирівна

кореспондент ТОВ ІА «Міський 
сайт» (§,огос1.с1р.иа)

начальник відділу маркетингу ВАТ 
«Дніпромаш»

головний редактор Телерадіокомпанії 
«Приват ТВ Дніпро»

Дробітько 
Ірина Павлівна

-  директор фінансово - економічного депар
таменту Дніпропетровської міської ради



Єпіфанцева
Світлана Володимирівна

Задорожня 
Юлія Вікторівна

Затишняк
Валентина Вікторівна

Заушицин
Максим Володимирович 

Кавун
Максим Едуардович

Карпенко 
Сергій Русланович

Карпова 
Тетяна Петрівна

Кеселевський 
Дмитро Давидович

Козлова
Ірина Григорівна

Кремінська 
Тетяна Віталіївна

-  голова постійної комісії міської ради з пи
тань розвитку місцевого самоврядування 
та партнерських стосунків

-  генеральний директор ТОВ Телекомпанія 
«Українсько-польське радіо та телебачен
ня Співдружність»

-  заступник начальника управління -  заві
дувач сектора міжнародних проектів та 
промоції міста управління міжнародних 
зв’язків департаменту міжнародних 
зв’язків та інвестиційних проектів Дніпро
петровської міської ради

-  в.о. начальника відділу по внутрішньо - 
корпоративних комунікаціях ПАТ «Свраз
-  ДМЗ ім. Петровського»

-  завідувач відділу «Музей історії місцевого 
самоврядування Дніпропетровської облас
ті» історик, кандидат історичних наук, 
краєзнавець Дніпропетровського 
національного історичного музею

-  депутат міської ради, член постійної комі
сії міської ради з питань депутатської 
діяльності, етики, законності та зв’язків з 
громадськістю

-  президент Яоіагу СІиЬ «Дніпропетровськ- 
Дніпро-Регіон»

-  начальник управління служби корпора
тивних відносин ВАТ «Нижньодніпров - 
ський трубопрокатний завод ІНТЕР- 
ПАЙП»

-  начальник прес-центру
ДП «Придніпровська залізниця»

-  заступник головного редактора газети 
«Вісті Придніпров’я», фахівець з питань 
зв’язків з громадськістю



Кривоножкіна -  літературний співробітник редакційно-
Анастасія Михайлівна видавничого відділу Дніпропетровської

торгово-промислової палати

Курячий
Максим Павлович

Лагутенко 
Світлана Борисівна

Левкін
Олександр Якович

Малік
Олександр Іванович 

Мовчан
Валентин Миколайович 

Моісєєнко
Христина Геннадіївна

Немикін
Юрій Миколайович

Новікова 
Тетяна Євгенівна

Орлова
Олена Ігорівна

-  керівник депутатської фракції ВО «Батьків
щина», заступник голови постійної комісії 
міської ради з питань депутатської діяль
ності, етики, законності та зв’язків з гро
мадськістю

-  заступник начальника головного управ
ління економіки облдержадміністрації -  
начальник управління з питань міжрегіо
нальних зв’язків

-  депутат міської ради, член постійної комі
сії міської ради з питань розвитку місцево
го самоврядування та партнерських сто
сунків

-  президент Придніпровської асоціації діло
вого партнерства підприємців

-  директор департаменту транспорту та 
зв’язку Дніпропетровської міської ради

-  головний спеціаліст сектора міжнародних 
проектів та промоції міста управління 
міжнародних зв’язків департаменту між
народних зв’язків та інвестиційних проек
тів Дніпропетровської міської ради

головний отаман Дніпропетровського ко
зацького округу Азово-чорноморського 
козацького війська, генерал-лейтенант ко
зацтва

-  представник президента Міжнародного 
центру експериментальної психології 
«Імаго-Джені»

-  начальник управління розвитку та 
інновацій ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макаро
ва»



Осипенко -  маркетолог ТОВ НПП «Укрпромсервіс»
Ігор Сергійович

Палій
Ольга Миколаївна

Рудяк
Олександр Опанасович

Сапожников 
Олександр Едуардович

Смірнов
Олександр Станіславович

Сребродольська -  начальник технічного відділу
Галина Володимирівна Дніпропетровської дирекції залізничних

перевезень ДП «Придніпровська заліз - 
ниця»

начальник відділу маркетингу 
ТОВ НПП «Екосервіс»

начальник управління внутрішньої полі
тики Дніпропетровської міської ради

начальник Головного архітектурно- 
планувального управління Дніпропетров
ської міської ради

керівник відділу зв’язків з громадськістю 
Т орговельно-Виробничої Корпорації 
«Ольвія»

Хамініч -  завідувач кафедри - доктор економічних
Світлана Юріївна наук, професор Дніпропетровського

національного університету

Хорошилов -  начальник управління культури та мис-
Євген Вікторович тецтв Дніпропетровської міської ради

Стадник
Станіслав Валерійович 

Стрижак
Валентин Михайлович 

Улізько
Микола Антонович

Фоменко
Ірина Станіславівна

редактор сайта 34. иа 
Дніпропетровської міської студії телеба
чення ПрАТ «ТСД»

заступник міського голови, директор де
партаменту охорони здоров'я Дніпропет
ровської міської ради

РК - директор
Дніпропетровської міської студії телеба
чення ПрАТ «ТСД»

керівник ІА «Мост-Днепр»

Чанглі
Валентин Іванович

-  генеральний директор
Дніпропетровської обласної державної 
телерадіокомпанії «51 канал»



Шаров
Юрій Павлович

доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри менеджмен
ту та управління проектами Дніпропетров
ського регіонального інституту державно
го управління Національної академії дер
жавного управління при Президентові 
України

Шевченко 
Микола Іванович

заступник директора департаменту- 
начальник управління регуляторної полі
тики та підприємництва департаменту 
промисловості, енергетики та підприєм
ництва Дніпропетровської міської ради

Заступник директора департаменту - 
начальник управління міжнародних зв’язків 
департаменту міжнародних зв’язків / )
та інвестиційних проектів і.с
Дніпропетровської міської ради Чернишова


