
        

 

 

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ 

засідання робочої групи пілотування модельних програм 

надання безоплатної правової допомоги в регіонах 

3-4 липня 2017 року 

 

 

№ ПІБ Організація та посада 

 

1 Афолабі Шейлат  Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (Донецька область)  

2 Бондаренко Ірина  Начальник управління «Одеська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа»  Координаційного центру з надання 

правової допомоги (м. Одеса) 

3 Волік Валентина  

 

 

Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із 

суб’єктами надання  первинної правової допомоги 

Конотопського місцевого центру надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області. Член Експертної ради з 

питань розвитку Національного превентивного механізму при 

Уповноваженому Верховної Ради з прав людини  

4 Воронов Артем  

 

Заступник начальника відділу "Лиманське бюро правової 

допомоги" Краматорського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  (Донецька область)  

5 Гальченко Ольга  Координатор програмної ініціативи «Права людини та 

правосуддя»  Міжнародного фонду «Відродження» (м. Київ) 

6 Гладка Аліна  Начальник управління розвитку людських та інформаційних 

ресурсів у сфері надання правової допомоги Координаційного 

центру з надання правової допомоги, регіональний координатор, 

адміністратор грантового фонду проекту в Україні «Доступна та 

якісна правова допомога в Україні» (м. Київ)  

7 Глазирін Євген  голова громадської організації «Агенція сталого розвитку міста 

Жовті Води» (м. Жовті Води, Дніпропетровська область) 

8 Гошовський 

Володимир  
Начальник методичного відділу управління «Львівська 

міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа» 

Координаційного центру з надання правової допомоги (м. Львів) 

9 Гриб Олександр   

 

Начальник управління координації системи безоплатної 

правової допомоги Координаційного центру з надання правової 

допомоги (м. Київ) 

10 Гробовий Євгеній  

 

Голова громадської організації  «Народний контроль та 

правозахист» (Чернігівська область)  

11 Демченко Олена  

 

директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області 



12 Дерваль Інна  Представник Музиківської об’єднаної територіальної громади 

(Херсонська область)  

13 Єрошенко Катерина Експерт  програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»  

Міжнародного фонду «Відродження» (м. Київ) 

14 Кікоть Оксана  Менеджер Проекту в Україні «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні» 

15 Кожем'яка Наталія  Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Першого 

криворізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  (Дніпропетровська область) 

16 Костишин Наталя  Директор Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (Львівська область) 

17 Костенко Андріана  

 
доцент кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного Університету (лист на 

Ректора Сумського державного університету Васильєв Анатолій 

Васильович) 

18 Крута Людмила Завідувач дитячого садка Музиківської об’єднаної 

територіальної громади (Херсонська область) 

19 Кучерук Сергій  Начальник управління «Київська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа»  Координаційного центру з надання 

правової допомоги (м. Київ) 

20 Куценко Володимир  Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

Херсонського  місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (Херсонська область)  

21 Лугиня Марина  Заступник начальника відділу забезпечення взаємодії із 

суб’єктами надання БППД управління координації системи 

надання безоплатної правової допомоги Координаційного 

центру з надання правової допомоги (м. Київ) 

22 Лямічев Віталій  

 

Заступник начальника управління розвитку людських та 

інформаційних ресурсів у сфері надання правової допомоги 

Координаційного центру з надання правової допомоги (м. Київ) 

23 Николаїшин Марія  Директор Стрийського  місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (Львівська область)  

24 Овдій Інна  

 

Начальник відділу «Бобровицьке бюро правової допомоги» 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (Чернігівська область) 

25 Охріменко Віталій  Заступник начальника управління стратегічного планування та 

фінансів Координаційного центру з надання правової допомоги 

(м. Київ) 

26 Росоловський 

Ростислав  

 

Начальник управління «Харківська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа» Координаційного центру з надання 

правової допомоги (м. Харків) 

27 Семіон Ірина Начальник відділу «Соснівське бюро правової допомоги» (с. 

Соснівка, Львівська область)  

28 Сербін Олена 

 
Начальник відділу представництва Ніжинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(Чернігівська область)  



29 Смішна Наталя  Заступник директора Вінницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (Вінницька область) 

30 Созонюк Оксана  Депутат Соснівської міської ради (м. Соснівка, Львівська 

область) 

31 Тарасова Яніна Начальник  Управління «Дніпровська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа» Координаційного центру з надання 

правової допомоги (м. Дніпропетровськ) 

32 Ткаченко Максим Працівник громадської організації «Молодіжний ініціативний 

центр» (м. Соснівка, Львівська область)  

33 Унжакова Ірина  Голова ОСББ (м. Жовті Води, Дніпропетровська область) 

34 Черниш Тетяна Головний спеціаліст відділу «Жовтоводське бюро правової 

допомоги» (Дніпропетровська область)  

35 Шум Наталя  Голова ОСББ (м. Жовті Води, Дніпропетровська область) 

36 Юшко Наталія Асистент юриста громадської організації «Білозерський центр 

регіонального розвитку»  (Херсонська область) 


