
 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
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«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ, 
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ПРОГРАМА 
 

11:00 – 11:20 

ВІДКРИТТЯ 

 КЛОЧКО Андрій Андрійович, Народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 ГЕВКО Андрій Євгенович, Член Центральної виборчої комісії 

 АЙВАЗОВСЬКА Ольга Павлівна, Голова правління Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

Модерує панельні дискусії: 

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 

11:20 – 12:30 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1. АГІТАЦІЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ 

 ОПРИШКО Людмила Володимирівна, Керівниця юридичного напрямку 

громадської організації «Платформа прав людини» 

«Стандарти роботи медіа під час виборчого процесу, проблематика та вплив 

прихованої агітації і джинси на громадську думку, рівні умови у доступі до ЗМІ 

кандидатів» 

 КОЦЮРУБА Ольга Олександрівна, Старша радниця з юридичних питань 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

«Проблеми правового регулювання передвиборної агітації, інформаційного 

забезпечення виборів, форматів оприлюднення інформації про вибори» 

 ЛІТВІЩЕНКО Ганна Олександрівна, Начальниця юридичного управління 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

«Моніторинг та регулювання роботи ЗМІ під час виборів» 

 ПОГОРЕЛОВ Олексій Валерійович, Голова Всеукраїнської громадської 

організації «Комісія з журналістської етики», Президент Громадської спілки 

«Українська Асоціація Медіа Бізнесу» 

«Етичні засади роботи медіа під час виборів та інструменти саморегуляції, 

проблеми друкованих ЗМІ під час виборчого процесу» 

 М’ЯСНІКОВА Катерина Андріївна, Виконавча директорка Національної 

асоціації медіа 

«Проблеми медіа під час висвітлення виборчих процесів» 

 ШЕВЧУК Руслан Борисович, Директор з правових питань 

«StarLightMedia» 

«Як приватні медіа можуть сприяти просвіті виборців та з якими перепонами 

вони стикаються під час виборчого процесу» 

 СУХАРИНА Андрій Андрійович, Політичний аналітик Фонду 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 

«Опитування перед виборами: як відсіяти фейкову соціологію?» 
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 ТЕКУЧОВА Ірина Олексіївна, Координаторка проєктів щодо виборчих 

прав людей з інвалідністю громадської організації «Fight for right» 

«Проблеми в інформуванні та агітації для людей з інвалідністю» 

12:30 – 12:50 ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

12:50 – 13:20 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2. ПРОСВІТА ВИБОРЦІВ 

● ГЕВКО Андрій Євгенович, Член Центральної виборчої комісії 

«Просвіта виборців під час місцевих виборів: приклад Центральної виборчої 

комісії» 

● ОСТАПА Світлана Віталіївна, Голова Наглядової ради Національної 

суспільної телерадіокомпанії України 

«Інформаційна гігієна, просвіта та організація конструктивної дискусії під час 

виборів – завдання Суспільного мовника» 

● ХОРУНЖИЙ Юрій Олексійович, Координатор з комунікацій 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

«Успішна інформаційна кампанія: якісні продукти та міцні партнерства» 

13:20 – 13:40 ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

13:40 – 13:55 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3. ДОСТУП ДО ДАНИХ ТА 

ВІДКРИТІ ВИБОРЧІ ДАНІ 

● ПОДГОРНА Вікторія Валентинівна, Народний депутат України, Голова 

підкомітету електронної демократії Комітету Верховної Ради України з питань 

цифрової трансформації  

«Відкриті дані на виборах: реалії та перспективи» 

● ЛОРЯН Роберт Агасійович, Аналітик даних Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

«Відкриті виборчі дані та чого не вистачає на практиці й у регулюванні» 

13:55 – 14:00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ЗАКРИТТЯ 

 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 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Виступ…………………..…. до 7 хв. 

Виступ в обговоренні …….  до 3 хв. 

Відповідь на питання …….. до 2 хв. 

 

 


