
Комітет Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

 

Список учасників засідання круглого столу 

«Виборчі фінанси та проблемні питання щодо підзвітності 

політичних ресурсів у виборчому процесі» 

 

м. Київ, в режимі відеоконференції на платформі ZOOM 

22 квітня 2021 року, 11:00 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Посада 

1.  
АЙВАЗОВСЬКА 

Ольга Павлівна 

голова правління Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

2.  
БОЙКО 

Олена Петрівна 

експерт Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO 

3.  
БУРМАГІН 

Олександр 

Олександрович 

виконавчий директор громадської організації 

«Платформа прав людини» 

4.  
ВАДІМОВА 

Наталія Іванівна 

заступник керівника Секретаріату Центральної 

виборчої комісії 

5.  

ДАНИЛЮК 

Олег 

Анатолійович 

заступник Керівника секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

6.  

ДМИТРУК 

Людмила 

Валентинівна 

головний консультант секретаріату Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

7.  
ЄВСТІГНЄЄВ 

Андрій Сергійович 

член Центральної виборчої комісії 

8.  

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 

9.  
ЗАЛЬЦБЕРГ 

Юлія Ігорівна 

консультантка Міжнародної фундації виборчих 

систем (IFES) в Україні 
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№ 

з/п 
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батькові 
Посада 

10.  
ЗАЙЦЕВ 

Артем Степанович 

помічник-консультант народного депутата України 

(Корнієнка О.С.) 

11.  
ІВАШКО 

Леонід 

Юрійович 

позаштатний радник Департаменту запобігання 

політичній корупції Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

12.  
КАЛЬЧЕНКО 

Сергій 

Віталійович 

народний депутат України, член депутатської 

фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ» 

13.  

КАНІКОВСЬКА 

Вероніка 

Олегівна 

головний консультант секретаріату Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

14.  

КИРИЛЕНКО 

Ольга 

Володимирівна 

головний консультант секретаріату Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

15.  
КИСЛЕНКО 

Роман Вікторович 

помічник-консультант народного депутата України 

(Загоруйко А.Л.) 

16.  

КЛОЧКО 

Андрій 

Андрійович 

народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

17.  
КЛЮЖЕВ 

Олександр 

Володимирович 

старший аналітик Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

18.  
КОВРИЖЕНКО 

Денис Сергійович 

старший юридичний експерт Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES) в Україні 

19.  
КОЦЮРУБА 

Ольга 

Олександрівна 

старша юридична радниця Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа 

ОПОРА» 

20.  
КУРОПАСЬ 

Ірина Степанівна 

помічник-консультант народного депутата України 

(Бакунця П.А.) 

21.  
ЛИННИК 

Наталія 

Василівна 

заступник генерального директора Всеукраїнської 

громадської організації «Комітет виборців 

України» 

22.  
ЛІСОВСЬКИЙ 

Юрій Іванович 

аналітик даних Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

23.  
ЛОРЯН Роберт аналітик даних Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

24.  
МАЛЮГА 

Анжела 

Володимирівна 

Керівник секретаріату Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 
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25.  
НЕБЕРИКУТ 

Олександр 

Владиславович 

аналітик Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА» 

26.   
ОДИНАК 

Ярина 

Михайлівна 

менеджерка парламентської програми 

Національного демократичного інституту 

міжнародних відносин (NDI) в Україні 

27.  
РОМАНЮК Павло 

Віталійович 

радник з юридичних питань Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА» 

28.  
ПЕРТИК 

Андрій Ярославович 

помічник-консультант народного депутата України 

(Савчук О.В.) 

29.  

ПРИМАЧЕНКО 

Оксана 

Миколаївна 

головний спеціаліст відділу проведення перевірок 

Департаменту запобігання політичній корупції 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції 

30.  
РОЗКЛАДАЙ 

Ігор 

Євгенович 

заступник директора, головний експерт з медійного 

права Громадської організації «Центр політико-

правових реформ» 

31.  
САВЕЛІЙ 

Сергій 

Сергійович 

старший фахівець з юридичних питань 

Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в 

Україні 

32.  
СИДОРЧУК 

Олексій 

Володимирович 

старший координатор Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES) в Україні 

33.  
СТАДНІК 

Євгенія Вадимівна 

юристка Громадської організації «Центр політико-

правових реформ» 

34.  
ФЕЩЕНКО 

Ігор Станіславович 

аналітик з партійних фінансів Громадської 

організації «Рух «ЧЕСНО» 

35.  
ЧОРНУЦЬКА 

Ганна 

Юріївна 

керівник Департаменту запобігання політичній 

корупції Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

36.  
ШЕШЕНЯ 

Альона 

Олександрівна 

експертка Міжнародної фундації виборчих систем 

(IFES) в Україні з політичного фінансування та 

виборчого законодавства 

37.  
ШУВАР 

Надія 

Михайлівна 

заступник директора з програмного розвитку 

Центру демократії та верховенства права 

(CEDEM) 

38.  
ШУШКОВСЬКА 

Аліса Геннадіївна 

радниця з юридичних питань Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES) в Україні 

 


