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СКЛАД 

Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого  самоврядування,  регіональної  політики   

та  містобудування  з  питань  удосконалення нагородної  справи  України 

 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

1.  КОРНІЄНКО  

Олександр Сергійович 

Керівник Робочої групи, 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,  регіональної  політики 

та  містобудування 

2.  ЛОЗИНСЬКИЙ  

Роман Михайлович 

Заступник Керівника Робочої групи, народний 

депутат України, Перший заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого  

самоврядування,  регіональної  політики та  

містобудування 

Члени Робочої групи – народні депутати України, члени підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород Комітету 

3.  БІЛОЗІР  

Лариса Миколаївна 

 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

4.  ГУРІН  

Дмитро Олександрович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 



№ 

з/п 
ПІБ Посада 

5.  ЗАГОРУЙКО 

Аліна Леонідівна 

народний депутат України, Заступник Голови 

Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування, голова підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії 

6.  ІВАНОВ 

Володимир Ілліч 

народний депутат України, член Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

7.  КАЧУРА 

Олександр Анатолійович 

народний депутат України, Заступник Голови 

Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

8.  КЛОЧКО 

Андрій Андрійович 

народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

9.  ЛІТВІНОВ 

Олександр Миколайович 

 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань житлової політики та житлового 

господарства Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  

10.  МИКИША 

Дмитро Сергійович 

народний депутат України, член Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

11.  РУБЛЬОВ 

Вячеслав Володимирович 

народний депутат України, голова підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів  

Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування  

12.  СТРІХАРСЬКИЙ 

Андрій Петрович 

народний депутат України, член Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

13.  ЧОРНИЙ 

Дмитро Сергійович 

народний депутат України, член Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 
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Члени Робочої групи 

14.  БАКУНЕЦЬ 

Павло Андрійович 

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики 

15.  БЄЛОВА 

Олена Іларіонівна 

головний консультант відділу моніторингу 

законодавства Інституту законодавства Верховної 

ради України 

16.  ГАВРИШУК 

Олександр Михайлович 

заступник Голови служби судової охорони 

17.  ГАРБУЗ  

Юрій Петрович 

заступник Керівника секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

18.  ГРЕЧИЛО 

Андрій Богданович 

Голова Українського геральдичного товариства 

19.  ГУСАК  

Світлана Іванівна 

начальник управління проходження служби, 

документообігу, координації діяльності 

Департаменту персоналу, організації освітньої та 

наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ 

України 

20.  ДИРДІН  

Максим Євгенович  

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики 

21.  ДМИТРУК  

Людмила Валентинівна 

головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

22.  ЗАЇКА  

Володимир Вікторович 

головний консультант Управління державних 

нагород Департаменту з питань громадянства, 

помилування, державних нагород Офісу 

Президента України 

23.  ІВАНІСОВ  

Роман Валерійович 

народний депутат України, голова підкомітету  

з питань антикорупційної політики в економічній 

сфері Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики 

24.  КАЛУГА 

Юрій Олександрович 

заступник начальника відділу з питань правового 

забезпечення державного управління Управління 

конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України 
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25.  КУЗНЄЦОВА 

Олена Володимирівна 

заступник начальника Управління державної 

політики у сфері пробірного контролю, документів 

суворої звітності та лотерейної діяльності – 

начальник відділу державного регулювання у сфері 

виробництва, використання та зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

Міністерства фінансів України 

26.  ЛЯШЕНКО  

Анастасія Олексіївна 

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

27.  ОМЕЛЬЧЕНКО 

Микола Миколайович 

Член Ради Українського геральдичного товариства, 

член Правління Асоціації нумізматів України 

28.  ПАВЛОВ 

Василь Борисович 

завідувач сектору воєнно-історичної політики 

Департаменту військової освіти, науки, соціальної  

та гуманітарної політики Міністерства оборони 

України 

29.  ПИЛЯВСЬКИЙ  

Юрій Олександрович 

головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

30.  ПУРТОВА  

Анна Анатоліївна 

народний депутат України, голова підкомітету  

з питань державних інвестиційних проектів 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету 

31.  РУДЕНКО 

Олексій Валерійович 

Директор ТОВ «Геральдична палата» «Олекса 

Руденко&Компаньйони» 

32.  ТАРАСЕНКО  

Тарас Петрович 

народний депутат України, голова підкомітету  

з питань прав людини Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, деокупації  

та реінтеграції тимчасово окупованих територій  

у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин 

33.  ТАТІЄВСЬКИЙ 

Володимир Дмитрович 

Перший заступник директора Департаменту 

кадрового забезпечення, начальник відділу з питань 

державної служби, професійного навчання та 

урядових нагород Секретаріату Кабінету Міністрів 

України 
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34.  ЦАРЕНКО 

Максим Володимирович 

Член Українського геральдичного товариства, член 

Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання 

громадян «КРАЇНА» 

35.  ЧМИР 

Микола Васильович 

член Українського геральдичного товариства, 

головний редактор журналу «Колекціон» 

36.  ЮРАШ  

Святослав Андрійович 

народний депутат України, голова підкомітету  

з питань зв’язків і захисту прав та інтересів 

українців за кордоном Комітету Верховної Ради 

України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва 

37.  ЯГОДОВСЬКИЙ 

Андрій Ігорович 

Начальник відділу Департаменту Менеджменту 

персоналу Міністерства закордонних справ 

України 

 


