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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 внесення змін до  

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні 

(реєстр.№4298 від 30.10.2020 р.) 

 

 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Співголови Робочої групи 

1.  

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  

2.  

КЛОЧКО 

Андрій 

Андрійович 

народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

3.  

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 
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Члени Робочої групи 

4.  
АБРАМ`ЮК  

Ігор  

Степанович 

директор з розвитку – заступник керівника 

Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації 

громад 

5.  
АЛІКСІЙЧУК 

Олександр 

Васильович  

народний депутат України член Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

6.  
БАЛОГА  

Віктор  

Іванович 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою 

7.  
БОБРОВСЬКА 

Соломія 

Анатоліївна 

народний депутат України, член депутатської 

фракції Політичної Партії «ГОЛОС» 

8.  

АСТАПОВ  

Андрій 

Олександрович 

керівник експертної групи з питань розвитку 

спроможності управління персоналом Генерального 

департаменту з питань управління персоналом на 

державній службі та в органах місцевого 

самоврядування Національного агентства України з 

питань державної служби 

9.  
БАРИНОВА  

Діана  

Семенівна  

голова ГО «Польсько-української агроасоціації»  

10.  

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 

11.  
БОЙКО  

Олена  

Петрівна  

експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 

12.  

БОРТНИК  

Вадим  

Михайлович  

директор Директорату регіональної цифровізації 

Міністерства цифрової трансформації України  

13.  
ВАСИЛЬЄВА  

Олександра  

Іллівна  

експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні»  

14.  

ГАНУЩАК  

Юрій  

Іванович   

Директор громадської організації «Інститут 

розвитку територій», експерт Програми Ради 

Європи «Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні» 
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15.  
ГАРБУЗ  

Юрій  

Петрович 

заступник Керівника секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

16.  
ГОНЧАРЕНКО 

Олексій 

Олексійович  

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету  

17.  
ГРОЙСМАН 

Володимир 

Борисович  

Прем'єр-міністр України (2016-2019 рр.) 

18.  
ГУРІН  

Дмитро 

Олександрович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

19.  
ДАНИЛЮК  

Олег 

Анатолійович 

заступник Керівника секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

20.  
ДАЦИШИН 

Маркіян 

Михайлович  

експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 

21.  
ЗАБОЛОТНИЙ 

Андрій 

Володимирович 

заступник Голови Національного агентства 

України з питань державної служби 

22.  
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 

23.  
ЗУБКО  

Геннадій 

Григорович  

Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (2014-2016, 2016-2019 рр.) 
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24.  
ІВАНОВ 

Володимир  

Ілліч 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород та підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

25.  
КАЗЮК  

Яніна 

Мирославівна 

позаштатний консультант Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

26.  

КАЧУРА 

Олександр 

Анатолійович 

народний депутат України, заступник голови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

27.  
КОЗАЧОК  

Ярослав 

Вікторович 

генеральний директор Директорату з питань 

регіональної політики Офісу Президента України 

28.  
КОЗИРЄВ  

Павло 

Генріхович  

Голова  Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація малих міст України» 

29.  
КОЗІНА  

Віра  

Вадимівна  

адвокат, керівник правової групи Офісу підтримки 

реформи децентралізації влади при Міністерстві 

розвитку громад та територій України 

30.  

КОЛІУШКО  

Ігор  

Борисович 

Голова правління Центру політико-правових 

Реформ 

31.  
КОНСТАНКЕВИЧ 

Ірина  

Мирославівна  

народний депутат України, член депутатської групи 

«Партія «За майбутнє» 

32.  
КОПАНЧУК  

Олена  

Євгенівна  

народний депутат України, заступник голови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету  

33.  
КОРОЛЕВСЬКА 

Наталія  

Юріївна  

народний депутат України, член депутатської 

фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 

України 

34.  
КУЙБІДА  

Василь  

Степанович  

позаштатний консультант Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 
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35.  
КУЛІНІЧ  

Олег  

Іванович  

народний депутат України, Голова депутатської 

групи «ДОВІРА» 

36.  
КУПРІЙ 

Володимир 

Олександрович  

експерт з питань громадського представництва 

Програми USAID «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE), 

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

37.  

ЛІСНІЧЕНКО 

Андрій  

Сергійович   

начальник Відділу з питань діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 

та адміністративно-територіального устрою 

Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України 

38.  
ЛІТВІНОВ 

Олександр 

Миколайович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань житлової політики та житлового 

господарства Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

39.  
ЛЕБЕДИНСЬКА 

Ольга  

Юріївна  

експерт з юридичних питань Офісу підтримки 

реформи децентралізації влади при Міністерстві 

розвитку громад та територій України 

40.  
ЛОГІНОВ 

Олександр 

Володимирович  

аналітик проекту USAID (ПУЛЬС), аналітик 

Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» 

41.  
ЛОЗИНСЬКИЙ 

Роман  

Михайлович 

народний депутат України, Перший заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

42.  
МАНУЕЛЛА 

ЗЬОЛЛЄР-

ВІНКЛЄР  

міжнародний експерт Програми «U-LEAD з 

Європою» (Німеччина) 

43.  
МАЦЕНКО 

Марина 

Миколаївна 

головний консультант секретаріату Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

44.  
МИКИТЮК  

Юрій  

Васильович 

GR-менеджер Громадської організації «Стратегії 

розвитку громад» 
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45.  
МИКИША  

Дмитро  

Сергійович 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород та підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

46.  

МИХАЙЛОВ 

Александр 

Димитров 

експерт з розробки політики Програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE) 

47.  
МОЙСЕЄНКО 

Євген  

Вадимович  

керівник експертної групи координації проєктів 

регіональної цифровізації Міністерства цифрової 

трансформації України   

48.  

МЯГКОХОД 

Володимир 

Михайлович  

директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст 

України» 

49.  

НЕГОДА  

В’ячеслав 

Андронович  

заступник Міністра розвитку громад та територій 

України  

50.  
ОСТАПЕНКО 

Павло 

Володимирович  

голова Товариства дослідників України і експерта з 

територіального розвитку та місцевого 

самоврядування  

51.  
ПАРАСЮК  

Ігор  

Львович 

директор проекту USAID «Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)»  

52.  

ПІЛЬКО  

Ігор 

Федорович   

експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад» 

53.  
ПЛАЧКОВА 

Тетяна  

Михайлівна  

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

54.  
ПОЛІЩУК  

Василь  

Павлович  

радник з правових питань Програми «U-LEAD з 

Європою», позаштатний консультант Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

55.  
ПОЛТАВЕЦЬ 

Валентина 

Дмитрівна  

виконавчий директор Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об'єднаних територіальних громад» 

56.  
ПОЛЯК  

Владіслав 

Миколайович 

народний депутат України, член підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою 
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57.  
РАБЧИНСЬКА 

Людмила  

Сергіївна  

заступник Міністра цифрової трансформації 

України  

58.  
РОМАНЮК  

Яна  

Володимирівна  

державний експерт експертної групи з розвитку 

інституційної спроможності працівників місцевої 

влади Директорату координації та оцінки 

регіональної політики Секретаріату Кабінету 

Міністрів України 

59.  
РУБЛЬОВ 

Вячеслав 

Володимирович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

60.  
РУДИК  

Сергій  

Ярославович  

народний депутат України, член депутатської групи 

«Партія «За майбутнє» 

61.  
РУДЮК  

Григорій 

Лаврентійович  

заступник Голови Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація органів 

місцевого самоврядування»; член Правління 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об'єднаних 

територіальних громад»  

62.  
САЄНКО 

Олександр 

Сергійович  

доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та кримінального права 

Київського національного економічного 

університету імені Вадим Гетьмана 

63.  
СЕРГІЄНКО 

Олександр  

Іванович  

експерт з питань місцевого самоврядування ГО 

«Інститут громадянського суспільства» 

64.  

СТАРОСОЛЬСЬКА 

Соломія  

Петрівна  

в.о. генерального директора Директорату 

координації та оцінки регіональної політики 

Секретаріату Кабінету Міністрів України 

65.  

СТРІХАРСЬКИЙ 

Андрій  

Петрович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва 

Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

66.  
СТУДЕНЕЦЬКА 

Альона  

Олексіївна  

керівник експертної групи з питань фахового 

забезпечення Директорату з питань регіональної 

політики Офісу Президента України 

67.  
ТІТОВ  

Микола  

Ілліч   

експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад»  
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68.  
УСЕНКО-ЧОРНА 

Жанна  

Іванівна  

радник голови політичної партії Всеукраїнське 

об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді 

України 

69.  
ФУРСЕНКО  

Іван  

Миколайович  

перший Заступник Керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад 

70.  
ЧОРНИЙ  

Дмитро  

Сергійович 

народний депутат України, член 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 

71.  
ШАМРАЙ  

Наталія  

Василівна 

Голова Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг 

72.  
ШАРШОВ  

Сергій  

Іванович  

генеральний директор Директорату з питань 

розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку 

громад та територій України 

73.  
ШЕВЕЛЬ  

Сергій  

Михайлович   

юрист Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об'єднаних 

територіальних громад» 

74.  
ШКРУМ  

Альона  

Іванівна 

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

75.  
ШОСТАК  

Алла  

Борисівна  

керівник експертної групи розвитку мережі та 

підвищення якості надання публічних послуг 

директорату системного розвитку надання 

публічних послуг Міністерства цифрової 

трансформації України   

76.  
ЯЦКОВСЬКИЙ 

Сергій  

Віталійович  

виконавчий директор асоціації об’єднаних 

територіальних громад Хмельниччини 

 


