
 

Наказом Департаменту суспільних комунікацій від 20.02.2018  № 19 внесено зміни до 
складу Конкурсної комісії у зв’язку із неможливістю окремих членів Конкурсної комісії 
виконувати свої функції через великі навантаження за основним місцем їх діяльності. 
Відповідно заяв зі складу конкурсної комісії виведено Кулебу  Є.А. та Орловського О.С., а 
уведено – Коваленка О.Л. та Чорногуб Н.П.:  

 

№ 
пп. 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Посада, діяльність 

1. БРОДСЬКИЙ 
Олександр Якович 

Депутат Київської міської ради, член депутатської фракції  у 
Київській міській раді «Єдність»  (за згодою) 

2. ВІННІКОВ 
Олександр Юрійович 

Голова правління Мережі розвитку європейського права, експерт 
ОБСЄ  (за згодою) 

3. КОВАЛЕНКО 
Олексій Лелевич                 

Голова громадської організації «Форум ЮА-ВЕТ», національний 
експерт проекту Офісу Ради Європи в Україні «Сприяння участі 
громадян у демократичному процесі прийняття рішень» (за 
згодою) 

4. КОНОНЕНКО 
Людмила Миколаївна 

Експерт з організації та проведення конкурсів при Міністерстві 
культури України (за згодою) 

5. НАЗАРЕНКО 
Богдан Станіславович  

Голова Громадської ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київській міській державній адміністрації) (за 
згодою) 

6. НЕСТЕРКОВ 
Андрій Євгенович  

Голова Київського міського осередку Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (за 
згодою) 

7. ОВЧАРЕНКО 
Віталій Євгенович 

Експерт, громадський активіст, керівник Україно-Британського 
проекту «Українська Миротворча школа» (за згодою) 

8. ПАЛИВОДА  
Любов  Михайлівна 

Президент БФ «Творчий центр «ТЦК», експерт ОБСЄ (за 
згодою) 

9. ПЕТРОВА 
Наталія Петрівна   

Начальник відділу комунікацій  з громадськістю  управління з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

10. ПРИХОДЬКО 
Наталія Ігорівна 

Депутат Київської міської ради, член депутатської фракції у 
Київській міській раді «Солідарність»  (за згодою) 

11. САВЧЕНКО 
Олександр Михайлович 

Представник депутатської фракції у Київській міській раді 
«Об’єднання «Самопоміч»  (за згодою) 

12. САПУГА 
Вікторія Іванівна  

Головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю  
управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

13. СИРОТЮК 
Юрій Миколайович  

Депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції у 
Київській міській раді «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (за 
згодою) 

14. ЧОРНОГУБ 
Наталія Петрівна  

Голова правління громадської організації «Парк Наталка», 
національний експерт проекту Офісу Ради Європи в Україні 
«Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття 
рішень» (за згодою) 

15. ШАПОВАЛ 
Анатолій Анатолійович 

Депутат Київської міської ради, член депутатської фракції  у 
Київській міській раді «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 
(за згодою) 


