Список спеціалістів та членів експертної групи, які
надаватимуть консультації авторам проектів
city.cv.ua/portal/spysok-spetsialistiv-yaki-nadavatymut-konsultatsiyi-avtoram-proektiv

№ Структурний
п/п підрозділ

Уповноважена Посада
особа

Контактні
дані

Управління
культури

Сафтенко
Юлія
Костянтинівна

Начальник управління

52-18-53

Управління
освіти

Мартинюк
Сергій
Васильович

Начальник управління

53-30-87,
3-63-34

Управління
охорони
здоров’я

Савченко
Тетяна
Валентинівна
Бовкун Галина
Валентинівна

Начальник плановоекономічного відділу
Начальник відділу
організації медичної
допомоги населенню

52-50-83
55-39-29

Департамент
економіки

Гаїна
Валентина
Василівна

Начальник відділу
економічного аналізу,
планування та
енергоменеджменту
управління соціальноекономічного розвитку

52-01-64

Юридичне
управління

Кермач
Олександра
Михайлівна

Головний спеціаліст
відділу правового
забезпечення питань
житлово-комунального
обслуговування та
управління
комунальним майном

0506710093,
52-23-08

Управління по
фізичній
культурі та
спорту

Макаренко
Дмитро
Васильович

Начальник управління

52-59-36

Відділ охорони
культурної
спадщини

Діденко
Вікторія
Романівна

Головний спеціаліст
відділу

52-71- 05

Фінансове
управління

Цимбалюк
Заступник начальника
Тетяна
управління
Олександрівна

55-06-70
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Департамент
містобудівного
комплексу та
земельних
відносин

Департамент
ЖКГ

Хропот Сергій
Макарович

Головний спеціаліст
служби містобудівного
кадастру управління
містобудування та
архітектури;

55-58-83

Івончак
Наталія
Назарівна

Заступник начальника
52-75-01
економічновиробничого відділу
управління капітального
будівництва
департаменту

Білак Юрій
Миколайович

Заступник начальника
відділу землеустрою
управління земельних
ресурсів департаменту

52-34-38

Пилип’як Олег
Степанович

Заступник директора
департаменту

53-60-35

Члени експертної групи з супроводу програми “Бюджет ініціатив чернівчан”

Керівник:
Каспрук

– Чернівецький міський голова

Олексій
Павлович
Заступники
керівника
експертної
групи:
Паскар
Олександр
Євгенович

– заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

Середюк
Володимир
Богданович

– заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

Секретар ради:
Цимбалюк
Тетяна
Олександрівна

-заступник начальника управління, начальник бюджетного
відділу фінансового управління міської ради

Члени
експертної
групи:
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Бешлей
Володимир
Васильович

– голова постійної комісії міської ради з питань земельних
відносин, архітектури та будівництва

Бостан
Сергій
Іванович

– директор громадської організації «Інститут політичних та
геополітичних досліджень»

Бурега
Юрій Іванович

– депутат міської ради VII скликання

Гавриш
Віталій
Ярославович

– депутат міської ради VII скликання

Гусак
Наталія
Борисівна

– керівник громадської організації «Економічні ініціативи»

Ілюк
Андрій
Робертович

– депутат міської ради VII скликання

Ротар
Наталія
Юріївна

– професор, доктор політичних наук

Сафтенко
Юлія
Костянтинівна

– голова постійної комісії міської ради з питань законності,
прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності,
етики та запобігання корупції

Максимюк
Василь
Сидорович

– депутат міської ради VII скликання

Бабюк
Антоніна
Анатоліївна

– член виконавчого комітету міської ради
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