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СКЛАД 

Робочої групи Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування щодо вирішення проблемних 

питань смт Коцюбинського 

 

№ 

з/п 

 

ПІБ Посада 

   

1 КЛОЧКО 

Андрій Андрійович 

 

 

 

Співголова Робочої групи, народний депутат 

України, Голова Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

2 ГУРІН 

Дмитро Олександрович 

 

Співголова Робочої групи, 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 

 

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  

 

БОНДАР 

Ганна Вячеславівна 

народний депутат України, Голова підкомітету 

з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 



самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

5 

 

БУЙМІСТЕР 

Людмила Анатоліївна 

народний депутат України, Голова підкомітету 

з питань розвитку конкуренції та рівних умов 

для бізнесу Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку 

6 ДАНИЛЮК 

Олег Анатолійович 

заступник Керівника секретаріату Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

7 ГАРБУЗ 

Юрій Петрович 

заступник Керівника секретаріату Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

8 ГОРОБЕЦЬ 

Олександр Сергійович 

народний депутат України, Голова підкомітету 

з питань сталого розвитку, стратегії та 

інвестицій Комітету Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг 

9 ДАНІШ 

Сергій Павлович 

т.в.о. Коцюбинського селищного голови 

 

10 

 

ДОМБРОВСЬКИЙ 

Ігор Ростиславович 

депутат Київської обласної ради 

(за згодою) 

11 

 

КОСТИШИНА 

Ольга Миколаївна 

 

депутат Коцюбинської селищної ради 

(за згодою) 

12 КОТОК  

Юрій Юрійович 

Державний експерт експертної групи 

адміністративно-територіального устрою 

Директорату з питань розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації 

влади та адміністративно-територіального 

устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України 

13 

 

ЛОЗИНСЬКИЙ 

Роман Михайлович 

Перший заступник голови Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

14 

 

ЛЯШЕНКО 

Микола Миколайович 

депутат Київської обласної ради 

(за згодою) 

 

15 

 

МАНОЙЛЕНКО 

Наталія Володимирівна 

депутат Київської міської ради 

(за згодою) 

 

16 

 

МУХА 

Вікторія Вячеславівна 

депутат Київської міської ради 

(за згодою) 



17 

 

РАДУДА 

Ліна Володимирівна 

юрист, мешканка смт Коцюбинське 

(за згодою) 

18 СЛЮСАРЕНКО 

Богдан Олександрович 

член виконавчого комітету Коцюбинської 

селищної ради 

19 

 

ТИТИКАЛО 

Роман Сергійович 

депутат Київської обласної ради 

(за згодою) 

20 УДОВИЧЕНКО 

Володимир Петрович 

депутат Київської обласної ради, голова 

постійної комісії Київської обласної ради з 

питань розвитку місцевого самоврядування, 

децентралізації та адміністративно-

територіального устрою 

21 ФЕДОРІВ 

Ірина Павлівна 

журналіст, мешканка смт Коцюбинське 

 (за згодою) 

22 

 

ХОНДА 

Марина  Петрівна 

заступник голови Київської міської державної 

адміністрації з питань здійснення самоврядних 

повноважень 

(за згодою) 

23 

 

ЧЕРВАКОВА 

Ольга Валеріївна 

народний депутат України VIII скликання 

(за згодою) 

 

24 ШАРШОВ Сергій 

Іванович 

Генеральний директор Директорату з питань 

розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій 

України 

25 

 

ШКРУМ 

Альона Іванівна 

народний депутат України, Член Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

 

 


