
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

______________ А.КЛОЧКО 

«_____» квітня 2021 року 

 

 

СКЛАД 

Робочої групи Комітету Верховної Ради України  

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування з опрацювання та підготовки  

до другого читання проекту Закону України «Про публічні консультації» 

(реєстр. № 4254) 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Співголови Робочої групи 

1. 
ЗАГОРУЙКО  

Аліна Леонідівна 

народний депутат України, Заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, голова підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

2. 
КЛОЧКО 

Андрій Андрійович 

народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

Члени Робочої групи 

3. 
БЕЗГІН  

Віталій  

Юрійович  

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  

4. 
БІЛОЗІР  

Лариса  

Миколаївна 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

5. 
ІВАНОВ  

Володимир  

Ілліч 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

6. 
КАЧУРА  

Олександр 

Анатолійович 

народний депутат України, Заступник голови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

7.  
КОРНІЄНКО 

Олександр  

Сергійович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

8. 
ЛОЗИНСЬКИЙ  

Роман  

Михайлович 

народний депутат України, Перший заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

9. 
МИКИША  

Дмитро  

Сергійович 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

10. 
ЧОРНИЙ  

Дмитро  

Сергійович 

народний депутат України, член підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

11. 
АРГУЧІНЦЕВА 

Інна  

Михайлівна   

завідувач відділу суспільно-політичних процесів та 

взаємодії з громадськістю Директорату з питань 

внутрішньої та гуманітарної політики Офісу 

Президента України 

12. 
БАНЧУК  

Олександр 

Анатолійович 

заступник Міністра юстиції України 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

13. 
БАУМАН  

Юрій  

Тіберійович 

адвокат, голова Комітету з адміністративного права 

та процесу Національної асоціації адвокатів 

України 

14. 
БОЙКО 

Олена  

Петрівна 

експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 

15. ВАЛЬМОРБІДА 

Антонелла  

експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні», 

генеральний секретар Європейської асоціації з 

місцевої демократії ALDA 

16. ВАРДОСАНІДЗЕ 

Ніно 

менеджер програми публічних консультацій 

Національного демократичного інституту в Україні 

(NDI) 

17. ВІДАЧАК 

Ігор 

міжнародний консультант Національного 

демократичного інституту в Україні (NDI) 

18. 
ВІННІКОВ  

Олександр  

Юрійович 

голова Правління Мережі розвитку європейського 

права   

19. 
ГВОЗДОВИЧ  

Юлія  

Орестівна 

експерт проекту Ради Європи «Зміцнення 

громадської участі у демократичному процесі 

прийняття рішень  в Україні» 

20. 

ГЛІЖИНСЬКИЙ 

Віталій  

Вікторович  

 

керівник проекту «Публічні консультації на рівні 

міністерств» громадської організації 

«Всеукраїнське громадське об'єднання «Інститут 

Республіка», координатор Всеукраїнської 

ініціативи «Активна Громада» 

21. 
ГЛІЖИНСЬКА 

Олександра 

Вікторівна 

виконавчий директор громадської організації 

«Всеукраїнське громадське об'єднання «Інститут 

Республіка» 

22. 
ДАВИДЕНКО 

Денис  

Леонідович 

менеджер з адвокації громадської спілки «Коаліція 

Реанімаційний Пакет Реформ»  

23. 
ДАНИЛЕНКО 

Олександр  

Юрійович  

заступник Голови секретаріату Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» 

24. 
ДАНИЛЯК 

Олександр 

Олександрович 

головний консультант відділу розвитку політичної 

системи центру суспільних досліджень 

Національного інституту стратегічних досліджень 

25. 

КАГЛЯК -

МЕЙДМАНІ 

Ярослава  

Олексіївна 

заступник начальника управління-начальник 

відділу з питань діяльності органів державної влади 

та державного управління Управління 

конституційного та адміністративного права 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України 

26. 
КАЛАШНИК 

Олена 

Миколаївна 

адвокат, член Комітету з адміністративного права 

та процесу Національної асоціації адвокатів 

України 

27. 
КАРЕЛІН 

Сергій 

Ігорович  

координатор Компоненту «Е-демократія», Фонд 

Східна Європа, Швейцарсько-Українська 

програма EGAP 

28. 
КЕБАЛО  

Володимир  

Васильович  

керівник проекту Ради Європи «Зміцнення 

громадської участі у демократичному процесі 

прийняття рішень  в Україні» 

29. 
КИРИЛЕНКО  

Ольга  

Володимирівна 

головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

30. 
КОВАЛЕНКО 

Олексій  

Лелевич 

експерт проекту Ради Європи «Зміцнення 

громадської участі у демократичному процесі 

прийняття рішень  в Україні» 

31. 
КРАВЧЕНКО 

Людмила  

Миколаївна 

директора Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України 

32. КРІВІНЬШ  

Мартінс 

старший політичний радник Програми підтримки 

вдосконалення врядування та менеджменту 

(SIGMA), кантрі-менеджер в Україні та 

регіональний менеджер східних країн Європейської 

політики сусідства  

33. 
КУПРІЙ  

Володимир 

Олександрович 

експерт Програми «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE), 

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

34. 
КУЦ-КАРПЕНКО 

Аліна 

Ігорівна 

державний експерт експертної групи розвитку 

електронної демократії, цифровізації 

громадянського суспільства та забезпечення 

захисту персональних даних директорату 

функціонального розвитку цифровізації 

Міністерства цифрової трансформації України 

35. 

 

ЛАЦИБА  

Максим  

Валерійович 

представник проекту USAID «Ініціатива 

секторальної підтримки громадянського 

суспільства України», Український незалежний 

центр політичних досліджень 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

36. 
ЛОБОЙКО  

Сергій  

Васильович 

голова громадської спілки «Центр розвитку 

інновацій», член Ради громадської спілки «Коаліція 

Реанімаційний Пакет Реформ» 

37.  
ЛОГІНОВ  

Олександр 

Володимирович 

аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» 

38. 
ЛУКІНЮК 

Максим  

Васильович 

консультант з розвитку механізмів громадської 

участі Українського незалежного центру 

політичних досліджень 

39. 
ЛЯШКО  

Ірина  

Володимирівна 

головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

40. 
МАКОВСЬКИЙ 

Олександр 

Анатолійович 

заступник Керівника секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

41. 
МАКСИМОВИЧ 

Володимир 

Сергійович 

головний консультант відділу молодіжної політики 

та спорту Директорату з питань внутрішньої та 

гуманітарної політики Офісу Президента України 

42. 

МАЛЮГА  

Анжела 

Володимирівна 

керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

43. 

МИКИТЮК  

Юрій 

Васильович 

менеджер з адвокації громадської спілки «Коаліція 

Реанімаційний Пакет Реформ» 

44. 
МИХАЙЛОВ 

Александр 

експерт з розробки політики Програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE) 

45. 
ОКША  

Наталія  

Вікторівна 

заступник директора Департаменту інформації та 

взаємодії з громадськістю  Кабінету Міністрів 

України, завідуюча відділом сприяння розвитку 

громадянського суспільства та взаємодії з 

громадськістю 

46. 
ПАВЛЕНКО  

Ірина  

Анатоліївна 

завідувач відділу розвитку політичної системи 

центру суспільних досліджень Національного 

інституту стратегічних досліджень 

47. 

ПАЛІЙ  

Андрій  

Михайлович  

 

перший заступник Голови секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад» 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

48. 
ПЕТРИЦЬКИЙ 

Андрій  

Леонідович 

заступник директора Департаменту – начальник 

Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України 

49. 
ПОЛТАВЕЦЬ 

Валентина  

Дмитрівна 

виконавчий директор Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад» 

50. 
РАБЧИНСЬКА 

Людмила  

Сергіївна 

заступник Міністра цифрової трансформації 

51. 
РАДЧЕНКО 

Лариса  

Олександрівна 

координатор програми публічних консультацій 

Національного демократичного інституту в Україні 

(NDI) 

52. 
РУДЮК  

Григорій 

Лаврентійович 

заступник Голови Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 

територіальних громад» 

53. 
САКАЛОШ 

Софія  

Євгеніївна 

координатор з впровадження цифрових 

інструментів у громадах, Фонд Східна Європа, 

Швейцарсько-Українська програма EGAP 

54. 
СІКС 

Угіс 

керівник Програми ЄС «Підтримка комплексної 

реформи державного управління в Україні» 

EU4PAR  

55. 
СТІНК 

Юріс 

експерт Програми ЄС «Підтримка комплексної 

реформи державного управління в Україні» 

EU4PAR 

56.  
ТИМОЩУК  

Віктор  

Павлович 

заступник голови Правління Центру політико-

правових реформ, старший науковий співробітник 

Інституту держави та права ім. В.М. Корецького 

НАН України 

57. 
ТОКАРСЬКИЙ  

Андрій  

Віталійович 

експерт всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» 

58. 
ФЕДОРОВИЧ 

Анастасія 

Володимирівна 

головний консультант відділу підготовки 

законодавчих пропозицій управління правового 

забезпечення підготовки законодавчих пропозицій 

Юридичного департаменту Національного банку 

України 

59. 
ХАЛЄЄВА   

Анастасія  

Петрівна 

директор директорату функціонального розвитку 

цифровізації Міністерства цифрової трансформації 

України 

60. 
ШЕВЕЛЬ  

Сергій   

юрист Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних 

територіальних громад» 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Михайлович 

61. 

ШЕВЧУК  

Ольга  

Анатоліївна 

керівник Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 

 

 

62. 
ЯРЕМА  

Олександр  

Йосипович 

Державний секретар Кабінету Міністрів України  

 

63. 
ЯЦУН  

Богдан   

Іванович 

керівник відділу адвокації громадської 

спілки  «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ» 

 


