
Додаток  

до наказу НАДС «Про утворення 

Координаційної ради з питань 

професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів 

місцевих рад при Національному 

агентстві України з питань державної 

служби» (у  редакції  наказу  НАДС  

від 16 грудня 2020 року № 244-20 ) 

 

СКЛАД  

Координаційної ради з питань професійного навчання  

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 

їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого  

самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві 

України з питань державної служби 

 

 

ЗАБОЛОТНИЙ  

Андрій Володимирович 

заступник Голови Національного агентства 

України з питань державної служби, голова 

Координаційної ради  

 

РИКОВА 

Людмила Олександрівна 

директор Генерального департаменту з питань 

професійного розвитку державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

Національного агентства України з питань 

державної служби 

 

ЧАБАН  

Оксана Костянтинівна  

державний експерт Генерального департаменту з 

питань професійного розвитку державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування Національного агентства України 

з питань державної служби, секретар 

Координаційної ради 

 

БОГУСЛАВ 

Марія Володимирівна 

 

виконавчий директор Асоціації інноваційної та 

цифрової освіти (за згодою) 

 

ВОЙТОВИЧ 

Радмила Василівна 

ректор Інституту підготовки кадрів Державної 

служби зайнятості України (за згодою) 
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Продовження додатка 

 

 

ГЛЮК Кшиштоф директор Малопольської школи публічної  

адміністрації Краківського економічного 

університету (за згодою) 

 

ГОРНИК  

Володимир Гнатович 

директор Навчально-наукового інституту 

управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету  

імені В.І. Вернадського (за згодою) 

 

ГОШОВСЬКА  

Валентина Андріївна 

директор Інституту підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної академії державного 

управління при Президентові України (за згодою) 

 

ГУК  

Андрій Костянтинович 

менеджер програми Офісу Ради Європи в Україні 

«Децентралізація і реформа публічної адміністрації 

в Україні» (за згодою) 

 

ДЗВІНЧУК 

Дмитро Іванович 

директор Інституту гуманітарної підготовки та 

державного управління Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і 

газу (за згодою) 

 

ДОНЧЕНКО  

Наталія Миколаївна  

 

начальник Управління розміщення та виконання 

державного замовлення на професійне навчання 

Національного агентства України з питань 

державної служби 

 

ЄВДОКИМОВ 

Віктор Валерійович 

ректор Державного університету «Житомирська 

політехніка» (за згодою) 

 

ЄСМУХАНОВА 

Юлія Муратівна 

 

заступник керівника програми «Децентралізація – 

шлях до кращих результатів та ефективності» 

(DOBRE) (за згодою) 

 

КАНАВЕЦЬ  

Марина Володимирівна 

директор Центру адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу  

 

КОЛИШКО 

Родіон Анатолійович 

 

директор Інституту професійних кваліфікацій  

(за згодою) 

КОЛІСНИК 

Людмила Володимирівна 

заступник директора департаменту кадрового 

забезпечення – начальник відділу розвитку 

персоналу Міністерства розвитку економіки, 
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Продовження додатка 

 

торгівлі та сільського господарства України (за 

згодою) 

 

КУКУШКІН  

Костянтин Миколайович 

головний спеціаліст Департаменту кадрового 

забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів 

України (за згодою) 

 

КУЛЯ 

Мар'яна Володимирівна 

експерт з управління знаннями та розбудови 

спроможності Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) 

(за згодою) 

 

ЛИТВИНЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

 

директор Волинського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій (за згодою) 

 

ЛОГІНОВ  

Олександр Володимирович  

аналітик Аналітичного Центру Асоціації міст 

України (за згодою) 

 

ЛУК’ЯНОВА  

Лариса Борисівна 

директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук 

України (за згодою) 

 

МАКОВСЬКИЙ  

Олександр Анатолійович  

заступник керівника секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  

(за згодою)  

 

МЕЩЕРЯКОВА  

Галина Анатоліївна 

Програмна спеціалістка/менеджерка проекту  

«ООН-жінки» Україна (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА 

Олена Геннадіївна 

начальник відділу навчання та розвитку 

Департаменту роботи з персоналом та 

організаційного розвитку Міністерства фінансів 

України (за згодою) 

 

НАУЛІК  

Наталія Степанівна  

 

директор Української школи урядування 

ПІЖУК  

Юрій Миколайович 

голова Професійної спілки працівників державних 

установ України (за згодою) 
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Продовження додатка 

 

  

ПОЛТАВЕЦЬ  

Валентина Дмитрівна  

виконавчий директор Асоціації об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

 

ПРИМАЧЕНКО 

Вікторія Олександрівна 

 

директор громадської організації «Prometheus»  

(за згодою) 

 

СІКС Угіс  керівник проекту Європейського Союзу 

«Підтримка комплексної реформи державного 

управління в Україні (EU4PAR) (за згодою) 

 

СТУДЕНЕЦЬКА 

Альона Олексіївна 

керівник експертної групи з питань державної 

служби та децентралізації Директорату 

регіональної політики та децентралізації Офісу 

Президента України (за згодою) 

 

ФУРЛЕТ 

Наталія Ярославівна 

 

директор Департаменту кадрового забезпечення 

Міністерства освіти і науки України (за згодою) 

 

 

ФУРСЕНКО 

Іван Миколайович 

 

перший заступник керівника виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад (за згодою) 

 

ЧЕРМОШЕНЦЕВА  

Наталя Миколаївна 

 

національна консультантка з питань гендерної 

рівності та реформ («ООН-жінки» Україна)  

(за згодою) 

 

ЯРМИСТИЙ  

Микола Васильович 

директор Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій (за згодою) 

 

   

 

 

 


