




Додаток 1 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Вінницькій області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Бичко Людмила 
Валентинівна 

голова громадської організації «Центр 
естетичного та психосоціального розвитку 
особистості «Мировозданіє» (за згодою) 

2 Віталінська Марина 
Анатоліївна 

представник громадської організації 
«Гармонія» (за згодою) 

3 Гурковська Наталія 
Володимирівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

4 Загляда Анатолій 
Анатолійович  

голова громадської організації «Полум'я надії» 
(за згодою) 

5 Зиков Юрій Володимирович голова громадської організації «Спільна 
справа» (за згодою) 

6 Кожуховський Олександр 
Олександрович 

заступник голови громадської організації 
«Філософія Серця» (за згодою) 

7 Козлов Євген Євгенійович голова громадської організації 
«Консультаційно-інформаційний центр для 
сім’ї, дітей та молоді» (за згодою) 

8 Круголь Юрій Васильович начальник Головного територіального 
управління юстиції у Вінницькій області (за 
згодою) 

9 Лукашенко Євген 
Олександрович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

10 Маліновська Світлана 
Володимирівна 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Вінницькій області  

11 Охріменко Віталій 
Олексійович 

начальник відділу внутрішнього аудиту 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

12 Руденко Олег Сергійович представник відділення Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація правників 
України» у Вінницькій області, керуючий 
партнер адвокатського об’єднання 
«Адвокатська група «Ваше право» (за згодою) 
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13 Самойленко Олеся 
Анатоліївна 

голова благодійного фонду «Розвиток» (за 
згодою) 

14 За графіком, затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 

- Комар Олександр 
Станіславович 
 
 

- Лісова Ірина Володимирівна 
 

- Нечипорук Тетяна 
Володимирівна 
 

- Пікановська Лариса 
Василівна 

 
 
 
 
 
 
директор Козятинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Гайсинського місцевого центру 
 
директор Томашпільського місцевого центру 
 
 
директор Вінницького місцевого центру 

 

_________________________________________________ 



Додаток 2 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Волинській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Гайдучик Ірина Іванівна представник Волинської обласної молодіжної 
громадської організації «Волинський інститут 
права» (за згодою)  

2 

Герасимик Микола 
Іванович 

начальник відділу систематизації законодавства, 
правової роботи та правової освіти Управління 
реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у Волинській 
області (за згодою) 

3 

Гороть Григорій Євгенович 

голова Володимир-Волинської робочої групи 
Міжнародної громадської організації 
«Міжнародне товариство прав людини – 
українська секція» (за згодою) 

4 
Єлов Віталій Андрійович 

представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини по Волинській області (за 
згодою) 

5 
Карпів Тетяна Ігорівна 

координатор освітніх заходів громадської 
приймальні Української Гельсінської спілки з прав 
людини у Луцьку (за згодою) 

6 
Клімук Надія Анатоліївна 

член громадської організації «Центр правової 
інформації» (за згодою) 

7 Коваленко Євгенія 
Вікторівна 

голова Волинського відділення громадської 
організації «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, 
які надають безоплатну правову допомогу» (за 
згодою) 

8 Лисецький Федір 
Сергійович 

начальник відділу аналізу даних 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

9 Лягутко Олег Юрійович член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

10 Малишко Сергій 
Олександрович 

представник юридичної клініки «Ad Astra» 
Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки» (за згодою) 
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11 Матвійчук Олена 
Миколаївна 

представник Волинської обласної громадської 
організації «Центр правової допомоги» (за 
згодою) 

12 Осіпов Андрій Олексійович представник Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація правників України» у 
Волинській області(за згодою) 

13 Пилипчук Ірина Юріївна представник Української Гельсінської спілки з 
прав людини (за згодою) 

14 Руденко Ростислав 
Євтухович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Волинській області 

15 Сорока Василь Григорович представник Волинської обласної громадської 
організації Всеукраїнського громадського 
об’єднання захисту конституційних прав і свобод 
громадян України «Правозахист» (за згодою) 

16 За графіком, затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Войчук Ірина Віталіївна  
 
 
 
- Ковальчук Василь 
Сергійович 
 
- Смолярчук Наталія 
Степанівна 

 
 
 
 

 
 
в.о. директора Луцького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Ковельського місцевого центру 
 
 
директор Володимир-Волинського місцевого 
центру 

 

________________________________________________ 



Додаток 3 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Дніпропетровській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Адамський Анатолій 
Павлович 

виконавчий директор Дніпропетровської 
обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування (за згодою) 

2 

Василишина Арзу 
Парвізівна 

начальник управління реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управління 
юстиції у Дніпропетровській області (за 
згодою) 

3 
Гречко Денис Валерійович 

керівник відділу управління проектами 
благодійної організації «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (за згодою) 

4 
Дирда Тетяна Олегівна 

координатор громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
в місті Кривий Ріг, юрист (за згодою) 

5 
Дьоміна Мирослава 
Володимирівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

6 Кисельов Олександр 
Сергійович 

голова правління громадської організації 
«Український захист» (за згодою) 

7 
Кучерук Сергій 
Олександрович 

начальник управління стратегічного 
планування та фінансів Координаційного 
центру з надання правової допомоги 

8 
Логойда Тетяна Василівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

9 Рева Дмитро 
Валентинович 

представник Української Гельсінської спілки з 
прав людини (за згодою) 

10 Савчук Олексій Сергійович голова відділення асоціації правників України 
в Дніпропетровській області (за згодою) 

11 Яцуба Людмила Олегівна директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Дніпропетровській області 

12 За графіком, 
затвердженим директором 
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регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 

- Касьян Микола Степанович 
 
 
 
- Косоног Оксана Вікторівна 
 
- Лисак Сергій 

Олександрович 
 
- Оліфер Віталій Іванович 

 
 

- Прокопенко Андрій 
Вячеславович 

 
- Сергієва Ліна 

Володимирівна 
 

- Федоров Володимир 
Васильович 

 
- Юрчук Олександр 

Миколайович 

 
 
 
 
 
директор Другого криворізького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Павлоградського місцевого центру 
 
директор Дніпродзержинського місцевого 
центру 
 
в.о. директора Другого дніпропетровського  
місцевого центру 
 
директор Третього дніпропетровського 
місцевого центру 
 
директор Першого дніпропетровського 
місцевого центру 
 
директор Нікопольського місцевого центру 
 
 
директор Першого криворізького місцевого 
центру 

 

________________________________________________ 



Додаток 4 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Донецькій області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Бадалов Агабала Зохраб 
огли 

юрист громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав 
людини в місті Маріуполі (за згодою) 

2 Безрук Артем 
Володимирович 

представник Української Гельсінської 
спілки з прав людини в місті 
Красноармійськ (за згодою) 

3 Залозна Олена Сергіївна начальник управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у 
Донецькій області (за згодою) 

4 
Кадієвський Олександр 
Сергійович 

член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 
(за згодою) 

5 
Казначеєв Ігор Георгійович 

голова Маріупольської міської організації 
«Товариство сприяння обороні України» 
(за згодою) 

6 
Козка Ірина Миколаївна 

член ініціативної групи «Разом», волонтер 
(за згодою) 

7 
Кошкер Антоніна 
Йосипівна 

методист виховної роботи науково-
методичного центру управління освіти 
міста Маріуполь (за згодою) 

8 Курачицький Григорій 
Сергійович 

голова правління Приазовської 
правозахисної групи (за згодою) 

9 
Курільчук Ігор 
Геннадійович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у Донецькій області 

10 Нечипоренко Михайло 
Костянтинович 

координатор Харківської правозахисної 
групи (за згодою) 

11 Пікулін Роман 
Миколайович 

член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 

(за згодою) 
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12 Судакова Олена Сергіївна координатор відокремленого підрозділу 
«Центр психологічної допомоги учасникам 
АТО та їх родичам «Аванпост» в Донецькій 
області (за згодою) 

13 Яременко Вадим Петрович головний спеціаліст сектору ведення 
реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу 

Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

14 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Батюк Олег Олексійович 
 
 
 
 
- Писарев Ярослав 

Володимирович 

 
 
 
 
 
 
 
директор Маріупольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий 
центр) 
 
директор Краматорського місцевого 
центру 

 

______________________________________________ 



Додаток 5 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг  

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Житомирській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Вернидуб Дмитро 
Вікторович 

член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 
(за згодою) 

2 Галагуз Віталій Васильович член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 
(за згодою) 

3 

Грішин Євген Олексійович 

член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 
(за згодою) 

4 
Камлук Віктор Васильович 

голова громадської організації «Атошник» 
(за згодою) 

5 Магомедова Марина 
Тагирівна 

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та 
правозахисними організаціями 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

6 Нагорна Наталія Іванівна член громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 

(за згодою)  

7 Нестерчук Світлана 
Сергіївна 

голова Житомирського відділення 
Асоціації адвокатів України (за згодою) 

8 Новожилова Ірина 
Михайлівна 

голова Асоціації професійних журналістів 
та рекламістів Житомирщини (за згодою) 

9 Паламарчук Владислав 
Гарійович 

голова правління Житомирської обласної 
громадської організації «Милосердя» (за 
згодою) 

10 Радушинська Наталія 
Вацлавівна 

заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомирській 
області 
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11 Сівко Віталій Вікторович голова громадської організації «XXI 
покоління» (за згодою) 

12 Шостак Світлана Вікторівна начальник управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у 
Житомирській області (за згодою) 

13 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 

- Красовський Дмитро 
Юрійович 
 
 
 

- Кулик Тетяна Борисівна 
 
 

- Орлюк Сергій Антонович 
 
 

- Пелешок Петро 
Григорович 

 
 
 
 
 
 
 
директор Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий 
центр) 
 
директор Житомирського місцевого 
центру 
 
в.о. директора Коростенського місцевого 
центру 
 
директор Новоград-Волинського 
місцевого центру 

 

______________________________________________ 



Додаток 6 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Закарпатській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Андрейкович Оксана 
Василівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

2 Бухтояров Роман 
Олександрович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

3 Григор’єв Олег Валерійович регіональний координатор Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Закарпатській області (за згодою) 

4 Козир Наталія Ігорівна керівник благодійного фонду «Розвиток» (за 
згодою) 

5 Кондратюк Борис Борисович координатор громадської приймальні Української 
Гельсінської спілки з прав людини в Ужгороді (за 
згодою) 

6 Менджул Марія Василівна директор юридичної клініки «Альтернатива» при 
юридичному факультеті Ужгородського 
національного університету (за згодою) 

7 
Муртазіна Наталія 
Миколаївна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

8 
Натуркач Руслана Павлівна 

начальник Головного територіального управління 
юстиції у Закарпатській області (за згодою) 

9 Опаленик Юрій Іванович юрист громадської приймальні Української 
Гельсінської Спілки прав людини в місті Ужгороді 
(за згодою) 

10 Пазина Ростислав 
Олексійович 

голова відділення Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація правників України» в 
Закарпатській області (за згодою) 

11 Пилипчинець Мирослава 
Іванівна 

голова Закарпатського відділення Асоціації 
адвокатів України(за згодою) 

12 Попадинець Василь 
Юрійович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Закарпатській області 
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13 Сюсько Микола 
Миколайович 

голова громадської організації «Простір молоді» 
(за згодою) 

14 Чундак Маріанна 
Володимирівна 

голова Закарпатського відділення Спілки 
адвокатів України (за згодою) 

15 Ялова Олена Володимирівна заступник начальника управління – начальник 
відділу моніторингу та оцінювання діяльності 
центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Координаційного центру з 
надання правової допомоги 

16 За графіком, затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Давиденко Михайло 
Миколайович 
 
 
- Дубчак Наталія Василівна 
 
- Молнар Костянтин 
Євгенович 

 
 
 
 
 
 

директор Ужгородського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Хустського місцевого центру  
 
директор Мукачівського місцевого центру 

 

_______________________________________________ 



Додаток 7 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Запорізькій області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Балковський Руслан 
Леонідович 

заступник голови Координаційної ради 
молодих юристів при Головному 
територіальному управлінні юстиції у 
Запорізькій області (за згодою) 

2 Безтужев Денис 
Валерійович 

голова правління громадської організації 
«Товариство ветеранів АТО Запоріжжя» (за 
згодою)  

3 Біленко Олексій 
Валерійович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

4 Бостан Сергій 
Костянтинович 

член Запорізької обласної організації 
«Асоціація українських правників» (за згодою) 

5 Гранкін Антон Вікторович член правління громадської організації 
«Чесне Запоріжжя» (за згодою) 

6 Гриб Олександр 
Костянтинович 

заступник начальника управління – начальник 
відділу забезпечення взаємодії із суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

7 Данов Андрій 
Анатолійович 

начальник головного територіального 
управління юстиції у Запорізькій області (за 
згодою) 

8 Дємєнева Олена Василівна представник Харківського обласного фонду 
милосердя та здоров'я (за згодою) 

9 Дригайло Тарас 
Вячеславович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

10 Дьоменко Сергій 
Васильович 

президент громадської організації «Наукова 
просвіта» (за згодою) 

11 Зеленкевич Ліана Павлівна член Запорізької міської громадської 
організації «Правова країна» (за згодою) 

12 Кукурудз Роман Орестович голова Запорізького обласного осередку 
Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Український національний союз 



2 

 

молодих юристів» (за згодою) 

13 Монаєнко Антон 
Олексійович 

голова Запорізької обласної організації 
«Асоціація українських правників» (за згодою) 

14 Наливайко Павло Іванович директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Запорізькій області 

15 Трипольська Маргарита 
Ігорівна 

голова Запорізького відділення 
Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація адвокатів України» (за згодою) 

16 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Бородатий Геннадій 

Віталійович 
 
 

- Бородіна Ольга 
Йосипівна 

 
- Вітько Сергій Григорович 
 
 
- Почелов Іван Іванович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Бердянського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Першого запорізького місцевого 
центру 
 
директор Другого запорізького місцевого 
центру 
 
в.о. директора Мелітопольського місцевого 
центру 

 

____________________________________________ 



Додаток 8 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги в Івано-Франківській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Бардяк Євгенія Мар’янівна керівник Івано – Франківської обласної 
організації «Молода Просвіта» (за згодою) 

2 Вань Ірина Радиславівна член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

3 Вацик Юрій Юрійович представник громадської приймальні 
Української Гельсінської Спілки з прав людини 
в місті     Івано – Франківськ (за згодою) 

4 Горин Василь 
Миколайович 

представник молодіжного громадського 
центру «Еталон» (за згодою) 

5 Євчук Михайло 
Миколайович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в 
Івано-Франківській області 

6 Желізняк Людмила 
Богданівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

7 Костриба Наталія Іванівна заступник начальника управління – начальник 
фінансового відділу Координаційного центру 
з надання правової допомоги 

8 Кузик Вікторія 
Володимирівна 

координатор роботи Асоціації правників 
України в Івано-Франківській області (за 
згодою) 

9 Лічнер Йосип Іванович представник Івано – Франківської обласної 
громадської організації «Станіславська 
правозахисна група» (за згодою) 

10 Лотоцький Михайло 
Васильович 

представник громадської організації 
«Галицька правозахисна група» (за згодою) 

11 Луцишин Василь 
Васильович 

представник громадської організації «Новий 
Час» (за згодою) 

12 Міськів Оксана Тарасівна член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

13 Осудар Оксана Петрівна член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
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правову допомогу» (за згодою) 

14 Ханенків Ольга Михайлівна член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

15 Цуркан Володимир 
Михайлович 

начальник управління реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управління 
юстиції у Івано-Франківській області (за 
згодою) 

16 Шкварок Петро Іванович член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

17 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Дутчак Василь 
Володимирович  
 
 
- Желізняк Руслан 
Матвійович 
 
- Стусяк Віталій Іванович 

 
 
 
 
 
 
 

в.о. директора Коломийського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Калуського місцевого центру 
 
 
директор Івано-Франківського місцевого 
центру 

 

__________________________________________________ 



Додаток 9 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Київській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Березуцький Юрій 
Володимирович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою)  

2 Гладка Аліна 
Олександрівна 

начальник організаційного управління 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

3 Дроботун Віталій 
Михайлович 

голова громадської організації «Правозахисна 
організація «Права людини» (за згодою) 

4 Круць Андрій Олексійович перший заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Київській області (за згодою) 

5 Лапін Олександр 
Олександрович 

старший юрист благодійної організації 
«Благодійний Фонд «Право на захист» в 
партнерстві з HIAS (виконавчий партнер УВКБ 
ООН в Україні) (за згодою) 

6 Малишко Інна 
Володимирівна 

куратор юридичної клініки «Право і практика» 
Білоцерківського національного аграрного 
університету (за згодою) 

7 Мартосіч Анатолій 
Юрійович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

8 Мацелюх Віталій 
Анатолійович 

представник Асоціації адвокатів України (за 
згодою) 

9 Настіна Ольга Іванівна заступник голови Білоцерківської міської 
громадської організації «Правова єдність» (за 
згодою) 

10 Позняк Олександр 
Миколайович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Київській області 

11 Рассамахіна Ганна 
Валеріївна 

юрист центру громадянської просвіти 
«Альменда» (за згодою) 

12 Свиридова Дар`я 
Олександрівна 

координатор освітніх програм для юристів 
Української Гельсінської спілки з прав 
людини, юрист (за згодою) 
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13 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Березинець Валерій 
Васильович 
 
 
- Драгілєва Любов Юріївна 
 
 
- Сірик Оксана Сергіївна 

 
 
 
 
 
 
 
в.о. директора Броварського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Вишневського місцевого 
центру 
 
директор Білоцерківського місцевого центру 

 

________________________________________ 



Додаток 10 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Кіровоградській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Буряк Володимир 
Васильович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

2 Голуб Олександр 
Митрофанович 

голова ради Олександрійської районної 
організації ветеранів України (за згодою) 

3 Грималюк Андрій 
Леонідович 

завідувач сектору реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській області (за згодою) 

4 Гурніцький Євген Олегович член громадської організації «Територія 
успіху» (за згодою) 

5 Дудник Інга Вячеславівна керівник громадської організації «Територія 
успіху» (за згодою) 

6 Жученя Віктор Семенович регіональний представник Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини у 
Кіровоградській області (за згодою) 

7 Красов Антон Ігоревич керівник громадської ініціативи «Штаб 
юридичної допомоги військовим» (за згодою) 

8 Кропліс Леонід 
Володимирович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області 

9 Лисюк Олег 
Олександрович 

начальник відділу стратегічного планування 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

10 Москаленко Сергій 
Іванович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

11 Савченко Геннадій 
Олександрович 

член громадської організації «Адвокати 
Олександрії» (за згодою) 

12 Шепеленко Анастасія 
Олександрівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

13 За графіком, 
затвердженим директором 
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регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Батранюк Тетяна 

Леонідівна 
 
 

- Рибак Ольга Василівна 
 
- Руденко Анатолій 

Миколайович 

 
 
 
 
 

директор Кіровоградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Голованівського місцевого центру 
 
директор Олександрійського місцевого 
центру 

 

____________________________________________ 



Додаток 11 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 
Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях 
 

№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Бабика Віталій Сергійович член громадської організації «Центр правової 
інформації» (за згодою) 

2 Вишневецький Юрій 
Олександрович 

представник відділення Асоціації правників 
України в Харківській області (за згодою) 

3 Гаврилова Людмила 
Олександрівна 

голова Харківського відділення Асоціації 
адвокатів України (за згодою) 

4 Гайко Лариса 
Олександрівна 

заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Луганській та Харківській областях 

5 Глущенко Володимир 
Борисович 

представник Харківської правозахисної групи 
(за згодою) 

6 Гуляєва Марія 
Олександрівна 

координатор Сєвєродонецького офісу Восток-
SOS (за згодою) 

7 Данильченко Максим 
Олексійович 

голова Луганської обласної організації 
«Суспільна служба правової допомоги» (за 
згодою)  

8 Жицька Тетяна Георгіївна завідувач сектору з питань забезпечення 
діяльності Урядового уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 
Головного територіального управління юстиції 
у Харківський області (за згодою) 

9 Захаров Евген Юхимович голова Харківської правозахисної групи (за 
згодою) 

10 Кисіль Віктор Васильович представник громадської організації 
«Альтернатива» (за згодою) 

11 Клочко Людмила 
Михайлівна 

керівник громадської приймальні Харківської 
правозахисної групи (за згодою) 

12 Коваленко Наталія 
Олександрівна 

голова відділення Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація адвокатів України» у 
Харківській області, член депутатської фракції 
Харківської міської ради 7 скликання 
«Об’єднання САМОПОМІЧ» (за згодою) 

13 Коценко Борис 
Олександрович 

заступник голови Харківської міської 
організації ветеранів України (за згодою) 
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14 Лихачов Роман Борисович голова громадської організації «Чугуївська 
правозахисна група» (за згодою) 

15 Ніжельська Олена Славівна голова кризового медіа-центру «Сіверський 
Донець» (за згодою) 

16 Попов Максим Петрович виконавчий директор громадської організації 
«Вибір» (за згодою) 

17 Попсуй Віра 
Володимирівна  

голова Сєвєродонецької агенції регіонального 
розвитку (за згодою) 

18 Потоцький Єгор 
Володимирович 

голова громадської організації «Моя 
Новопсковщина» (за згодою) 

19 Розсказова Олена 
Анатоліївна 

керівник Східно-українського представництва 
Міжнародного фонду «Відродження» (за 
згодою) 

20 Рогозін Сергій Леонідович представник Харківського обласного 
антикорупційного центру (за згодою) 

21 Родіонова Ольга 
Олександрівна 

в.о. директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Луганській та Харківській областях 

22 Сінчук Олена Анатоліївна начальник управління забезпечення доступу 
до правової допомоги Координаційного 
центру з надання правової допомоги 

23 Старовойтова Марина 
Володимирівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

24 Столяр Маргарита 
Євгенівна 

голова громадської організації «Сватівський 
Центр правової інформації та консультацій» 

(за згодою) 
25 Філатова Юлія Федорівна головний спеціаліст відділу судової роботи та 

міжнародного співробітництва Головного 
територіального управління юстиції у 
Луганській області (за згодою) 

26 Філіппов Микола 
Олександрович 

голова громадської організації «Станично-
Луганський Центр правової інформації та 
юридичних консультацій» (за згодою) 

27 Фисун Артем Миколайович член президії Громадської організації 
«Альтернатива» (за згодою) 

28 Чобітько Ігор Вікторович член Харківського регіонального відділення 
Всеукраїнської громадської організації 
«Спілка адвокатів України» (за згодою) 

29 Шевердін Максим 
Михайлович 

голова відділення Асоціації правників України 
в Харківській області (за згодою) 
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30 Ясеновська Марія 
Едуардівна 

президент Харківської обласної фундації 
«Громадська альтернатива» (за згодою) 

31 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Богуш Володимир 
Данилович 
 
 
- Бордун Вікторія 
Валеріївна 
 
- Росоловський Ростислав 
Михайлович 
 
- Сіренко Оксана 
Олексіївна  
 
- Ткаченко Артем 
Володимирович 
 
- Шевченко Ірина 
Миколаївна 

 
 
 
 
 
 
 
директор Сєвєродонецького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Міловського місцевого центру 
 
 
директор Першого харківського місцевого 
центру 
 
директор Третього харківського місцевого 
центру 
 
директор Старобільського місцевого центру 
 
 
директор Лозівського місцевого центру 

 

__________________________________________________ 



Додаток 12 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Львівській області 

 

№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Баранов Олександр 
Олександрович 

заступник директора Координаційного центру 
з надання правової допомоги 

2 Гнида Андрій Олегович член благодійної організації «Твоє право» (за 
згодою) 

3 Жукровський Ярослав 
Іванович 

начальник Головного територіального 
управління юстиції у Львівській області (за 
згодою) 

4 Коломієць Валерія 
Рудольфівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

5 Ломброзо Вячеслав 
Олександрович 

керівник юридичної служби 
Західноукраїнського офісу громадської 
організації «Крим СОС» (за згодою) 

6 Микитин Ігор Йосифович директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області 

7 Панасенко Тетяна 
Володимирівна 

член громадської організації «Розвиток 
Громади» (за згодою) 

8 Піка Микола Євгенович член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

9 Хома Ніна Степанівна член громадської організації «Центр правових 
та політичних досліджень «Сім» (за згодою) 

10 Христина Зоряна Орестівна член громадської організації «Центр правової 
інформації» (за згодою) 

11 Шаповал Оксана 
Вікторівна 

член громадської організації «Центр правової 
інформації» (за згодою) 

12 Яцків Тетяна Геннадіївна голова громадської організації «Центр 
громадської адвокатури» (за згодою) 

13 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
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допомоги: 
 
- Данько Олег 

Володимирович 
 
 

- Калюжна Барбара 
Володимирівна 
 

- Костишин Наталія 
Олексіївна  

 
- Николаїшин Марія 

Іванівна 
 

- Скочко Іван Ярославович 
 

- Шийко Микола Іванович 

 
 

директор Другого львівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Першого львівського місцевого 
центру 
 
директор Червоноградського місцевого 
центру 
 
директор Стрийського місцевого центру 
 
 
директор Буського місцевого центру 
 
директор Самбірського місцевого центру 

 

_____________________________________________ 



Додаток 13 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Миколаївській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Аверков Сергій Вікторович член Вознесенського міського громадського 
об’єднання «Агентство економічного 
розвитку» (за згодою) 

2 Андросов Сергій 
Володимирович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

3 Буховець Ірина Вікторівна директор громадської організації «Людина 
понад усе» (за згодою) 

4 Возняк Роман Іванович начальник Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
(за згодою) 

5 Добридник Тетяна 
Василівна 

заступник голови спостережної комісії при 
обласній державній адміністрації (за згодою) 

6 Золотухін Михайло 
Євгенович  

директор громадської організації «Фонд 
розвитку міста Миколаєва», заступник голови 
експертно-громадської ради при 
виконавчому комітеті Миколаївської міської 
ради (за згодою) 

7 Золотухіна Тетяна 
Валентинівна 

керівник Миколаївської громадської 
приймальні Українського Гельсінського фонду 
прав людини (за згодою) 

8 Каплій Олена 
Володимирівна 

голова Координаційної ради молодих юристів 
при Головному територіальному управлінні 
юстиції (за згодою) 

9 Коросташовець Олена 
Митрофанівна 

головний спеціаліст відділу внутрішнього 
аудиту Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

10 Ломжець Юлія Вікторівна директор юридичної клініки Національного 
університету кораблебудування (за згодою) 

11 Мельников Вадим 
Іванович 

директор юридичної фірми «Студіо Легале», 
директор громадської організації 
«Аналітично-правозахисне об’єднання 
«Викривач» (за згодою) 

12 Моспан Ірина Ярославівна виконавчий директор Миколаївського 
обласного громадського молодіжного руху 
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«Пенітенціарна ініціатива» (за згодою) 

13 Перебийніс Світлана 
Валеріївна 

голова Миколаївського осередку 
Всеукраїнської громадської організації «Ліга 
студентів Асоціації правників України» (за 
згодою) 

14 Тимохін Олександр 
Іванович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

15 Усіков Олексій Віталійович член Асоціації адвокатів України (за згодою) 

16 Чистий Валентин 
Олександрович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області 

17 Чуприна Олена 
Вячеславівна 

директор Всеукраїнської благодійної 
організації «Ініціатива заради життя» (за 
згодою) 

18 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 

- Антонець Олег 
Володимирович 
 
 

- Матвієнко Олег 
Михайлович 
 

- Сторчак Сергій 
Олександрович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Другого миколаївського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Першого миколаївського місцевого 
центру 
 
директор Вознесенського місцевого центру 

 

____________________________________________ 



Додаток 14 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги в Одеській області 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада 

1 Блажиєва Олена 
Олександрівна 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

2 Бринош Ігор Васильович заступник голови громадської організації 
«Комітет виборців України» (за згодою) 

3 Грушанський Артем 
Валерійович 

член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

4 Клішина Світлана 
Олександрівна 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в 
Одеській області 

5 Курочкіна Марина 
Володимирівна 

президент громадської організації «Десяте 
квітня» (за згодою) 

6 Лісова Юлія Олександрівна член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

7 Лубашев Ілля Сергійович голова громадської організації «Правова та 
справедлива країна» (за згодою) 

8 Мередова Ганна 
Хаджикуліївна 

начальник управління правового аналізу та 
експертизи Координаційного центру з 
надання правової допомоги 

9 Молодецький Ростислав 
Анатолійович 

член ради відділення Асоціації правників 
України в Одеській області (за згодою) 

10 Петренко Володимир 
Сергійович 

член громадської організації «Асоціація 
слідчих суддів України» (за згодою) 

11 Семененко Леонід 
Григорович 

регіональний координатор громадської 
організації «Комітет виборців України» (за 
згодою) 

12 Теплицький Максим Ілліч член громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу» (за згодою) 

13 Хакімова Альбіна 
Фарідівна 

заступник начальника управління - начальник 
відділу реєстрації нормативно-правових актів 
управління реєстрації нормативно-правових 
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актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції 
в Одеській області (за згодою) 

14 Чванкін Сергій 
Анатолійович 

член громадської організації «Асоціація 
слідчих суддів України» (за згодою) 

15 За графіком, 
затвердженим директором 
регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги: 
 
- Бондаренко Ірина 

Дмитрівна 
 
 

- Лавренюк Алла 
Олександрівна 

 
- Мерзляков Сергій 

Сергійович  
 
- Старенков Олександр 

Юхимович 
 
- Твердохліб Вадим 

Юрійович 
 
- Тітомер Євгенія 
Володимирівна 
 
- Якименко Зося 

Іларіонівна 

 
 
 
 
 
 
 

директор Другого одеського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Третього одеського місцевого 
центру 
 
директор Котовського місцевого центру 
 
 
в.о. директора Арцизького місцевого центру 
 
 
директор Роздільнянського місцевого центру 
 
 
директор Першого одеського місцевого 
центру 
 
директор Ізмаїльського місцевого центру 

 

________________________________________ 



Додаток 15 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Полтавській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Бражник Андрій 
Анатолійович 

представник громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
у місті Полтава (за згодою) 

2 Буглак Валентина 
Вікторівна 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

3 Ворона Петро Васильович голова Всеукраїнської спілки ветеранів 
«Братерство батальйону «Фенікс» (за згодою) 

4 Давиденко Дмитро 
Едуардович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

5 Дрозд Роман Анатолійович заступник виконавчого директора благодійної 
організації «Світло надії» (за згодою) 

6 Криницький Костянтин 
Ігорович  

представник Полтавського офісу громадської 
організації «Крим СОС» (за згодою) 

7 Мисик Ірина Валеріївна представник Полтавського офісу громадської 
організації «Крим СОС» (за згодою) 

8 Пашко Ірина Станіславівна начальник Головного територіального 
управління юстиції у Полтавській області (за 
згодою) 

9 Петренко Віталій Петрович представник громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
у місті Полтава (за згодою) 

10 Плужник Юлія Олексіївна голова громадської організації «Небайдужі 
жінки Донбасу» (за згодою) 

11 Осьмак Микола 
Русланович 

головний спеціаліст відділу аналізу даних 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

12 Ребрик Ярослава 
Степанівна 

представник Полтавського офісу громадської 
організації «Крим СОС» (за згодою) 

13 Сватенко Іван 
Олександрович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

14 Черчатий Олександр 
Іванович 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
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Полтавській області 

15 Чумак Сергій Андрійович голова Полтавської обласної організації 
інвалідів Всеукраїнської організації «Союз 
інвалідів України» (за згодою) 

16 Яковенко Віра Сергіївна регіональний координатор взаємодії з 
громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Полтавській 
області (за згодою) 

17 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 

- Бубир Людмила 
Григорівна 
 
 

- Пушкаревська Ірина 
Валентинівна  

 
- Рибас Ігор 

Володимирович 
 

- Россоха Артем Іванович 

 
 
 
 
 
 
 
директор Другого полтавського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Кременчуцького місцевого 
центру 
 
директор Першого полтавського місцевого 
центру 
 
директор Лубенського місцевого центру 

 

________________________________________ 



Додаток 16 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Рівненській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Бідюк Світлана Віталіївна член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

2 Горецький Олексій 
Андрійович 

директор Рівненської обласної громадської 
організації «Комітет виборців України» (за 
згодою) 

3 Дюг Юрій Олександрович керівник громадської організації 
«Антикорупційний моніторинг» (за згодою) 

4 Іллюк Сергій Валерійович заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Рівненській області 

5 Ільчук Руслана 
Ростиславівна 

начальник відділу розгляду звернень та 
забезпечення доступу до публічної інформації 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

6 Луцик Катерина Василівна член Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз інвалідів України» (за згодою) 

7 Пилипів Іван Ігорович заступник керівника громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
у Рівненській області (за згодою) 

8 Свірець Вячеслав 
Володимирович 

регіональний координатор по зв’язкам з 
громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини у Рівненській 
області (за згодою) 

9 Сергієнко Олеся Валеріївна голова Рівненського відділення Асоціації 
адвокатів України (за згодою) 

10 Смачило Іванна Василівна начальник Головного територіального 
управління юстиції у Рівненській області (за 
згодою) 

11 Ставровський Віктор 
Олександрович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

12 Торбіч Антоніна 
Олександрівна 

журналіст, координатор Рівненського 
громадського руху «За життя», голова 
Рівненського прес-клубу, редактор порталу 
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«Четверта влада» (за згодою) 

13 Торкунов Олег 
Миколайович 

регіональний представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Рівненській області (за згодою) 

14 Філатова Алла Валеріївна член громадської організації «Союз 
споживачів України «Захід – партнер» (за 
згодою) 

15 Ципящук Марія Богданівна керівник громадської приймальні Української 
Гельсінської спілки з прав людини у 
Рівненській області (за згодою) 

16 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 

- Негрей Алла Степанівна 
 
 
 

- Павлюк Микола 
Григорович 

 
- Шевчук Віктор 

Миколайович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Рівненського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Сарненського місцевого центру  
 
 
директор Дубенського місцевого центру 

 

_________________________________________ 



Додаток 17 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 
Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 

правової допомоги у Сумській області 
 

№з
/п 

ПІБ Посада 

1 Ващенко Вадим 
Олександрович 

голова громадської організації «Сумський 
обласний центр з надання правової допомоги 
«Софія-Мудрість» (за згодою) 

2 Виноградов Володимир 
Володимирович 

координатор громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
в місті Суми (за згодою) 

3 Демченко Олена 
Миколаївна 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Сумській області 

4 Зубко Микола Олексійович начальник відділу реєстрації нормативно-
право вих актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управління 
юстиції у Сумській області (за згодою) 

5 Кравцова Тетяна 
Миколаївна 

голова Сумської обласної організації «Інститут 
публічного права» (за згодою) 

6 Назаренко Олексій 
Олександрович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

7 Сітало Сергій Іванович т.в.о. голови Центру військово-правової 
допомоги АТО (за згодою) 

8 Сомок Олена Анатоліївна член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

9 Стегній Ірина Іванівна член громадської організації «Ліга захисту» 
(за згодою) 

10 Федорина Алла Олексіївна голова Сумського прес-клубу (за згодою) 

11 Шевчук Дмитро Петрович голова Сумської асоціації мешканців 
приватного сектору (параюристи) (за згодою)  

12 Шелест Владислав 
Ігоревич 

головний спеціаліст відділу моніторингу 
якості правової допомоги Координаційного 
центру з надання правової допомоги 

13 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
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центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Гудіма Микола 
Васильович  
 
 
- Козир Тамара 
Олександрівна  
 
- Муха Олександр 
Михайлович  
 
- Трошечко Валентина 
Вікторівна  

 
 
 

 
директор Шосткинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Охтирського місцевого центру 
 
 
директор Конотопського місцевого центру 
 
 
директор Сумського місцевого центру 

 

______________________________________________ 



Додаток 18 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Тернопільській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Бандура Світлана 
Анатоліївна 

заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Тернопільській області 

2 Вовк Тетяна Василівна перший заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Тернопільській області (за згодою) 

3 Гевко Мар'яна Петрівна перший заступник голови правління 
громадської організації «Молодіжний центр 
розвитку «Міст» (за згодою) 

4 Зайцева Наталія Вікторівна головний спеціаліст відділу експертно-
аналітичного забезпечення надання правової 
допомоги Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

5 Козарецька Тетяна Ігорівна керівник Тернопільської міської громадської 
організації «Центр духовної та психологічної 
підтримки «Джерела» (за згодою) 

6 Коцовська Надія 
Дмитрівна 

голова Тернопільської обласної організації 
Українського товариства глухих (за згодою) 

7 Кушнерик Ольга Євгеніївна член громадської організації «Гельсінська 
ініціатива – XXI» (за згодою) 

8 Малишевський Володимир 
Ярославович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

9 Сольський Віталій 
Володимирович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

10 Фльорків Олександр 
Володимирович 

волонтер громадської організації «Юридична 
сотня» (за згодою) 

11 Шевченко Володимир 
Павлович 

регіональний координатор Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в 
Тернопільській області (за згодою) 

12 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
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безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Вербицька Валентина 
Ришардівна 
 
 
- Гамбаль Марія Іванівна 
 
- Гордєєв Юрій 
Володимирович 

 
 
 

в.о. директора Кременецького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Чортківського місцевого центру  
 
директор Тернопільського місцевого центру 

 

_____________________________________________ 



Додаток 19 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Херсонській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Батурін Олег Ігорович голова Каховської громадської організації 
«Клуб громадського діалогу «Європростір» 

(за згодою) 
2 Бімбірайте Наталя-Дануте 

Антано 
член інформаційного ресурсного центру 
«Правовий простір» (за згодою) 

3 Блонський Денис 
Миколайович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

4 Бутенко Ольга Іванівна член громадської організації «Скадовщина - 
мій рідний край» (за згодою) 

5 Васильєва Маргарита 
Володимирівна 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

6 Гасанов Роман 
Алікрамович 

начальник Головного територіального 
управління юстиції у Херсонській області (за 
згодою) 

7 Єлисєєва Марина Ігорівна директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Херсонській області 

8 Жукова Ольга Григорівна член інформаційного ресурсного центру 
«Правовий простір» (за згодою) 

9 Козаренко Наталія 
Володимирівна 

керівник громадської приймальні 
Херсонського обласного Фонду милосердя та 
здоров’я, координатор мережі приймалень 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
(за згодою) 

10 Мартинюк Анна Вадимівна член інформаційного ресурсного центру 
«Правовий простір» (за згодою) 

11 Матвієнко Галина 
Олексіївна 

голова громадської організації підприємців та 
роботодавців Каланчацького району 
Херсонської області (за згодою) 

12 Мітько Вікторія Вікторівна начальник управління забезпечення якості 
правової допомоги Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
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13 Мокіна Інна 
Володимирівна 

голова Херсонського відділення Асоціації 
адвокатів України (за згодою) 

14 Петренко Елла Євгенівна голова Білозерського «Молодіжного Центру 
регіонального розвитку» (за згодою) 

15 Токаленко Олександр 
Анатолійович 

член Херсонської обласної організації 
Комітету виборців України (за згодою) 

16 Шульга Іван Васильович член громадської організації «Центр правової 
інформації» (за згодою) 

17 Шульгіна Віра Петрівна член виконкому громадської організації 
«Скадовщина - мій рідний край» (за згодою) 

18 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Бабич Дмитро Вікторович 
 
 
 
- Груша Марина Дмитрівна 
 
 
- Клецько Юрій Семенович 
 
- Милокостий Денис 
Леонідович 

 
 
 
 
 

 
 
в.о. директора Голопристанського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Бериславського місцевого 
центру 
 
в.о. директора Каховського місцевого центру 
 
директор Херсонського місцевого центру 

 

____________________________________________________ 



Додаток 20 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Хмельницькій області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Барилюк Оксана Антонівна член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

2 Ващук Юрій Васильович член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

3 Гетьманський Ярослав 
Ігорович 

заступник начальника управління – начальник 
відділу інформаційних технологій 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

4 Гуменюк Олександр 
Миколайович 

президент Асоціації юристів міста Кам’янець-
Подільський (за згодою) 

5 Кулабіна Марина Юріївна директор Хмельницького регіонального 
центру підтримки дітей (за згодою) 

6 Місяць Андрій Петрович представник громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
(за згодою) 

7 Олійник Олександр 
Васильович 

представник Хмельницького відділення 
Асоціації адвокатів України (за згодою) 

8 Осередчук Ольга 
Михайлівна 

представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, член громадської 
організації «Об'єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» (за 
згодою) 

9 Стьопіна Наталія 
Олександрівна 

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області 

10 Хмелевська Наталія 
Володимирівна 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

11 Худняк Віктор 
Анатолійович 

начальник Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області (за 
згодою) 

12 Цапів Ігор Миколайович член Хмельницької обласної організації 
Союзу юристів України (за згодою) 
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13 Чорний Юрій 
Олександрович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

14 Шрубковський Володимир 
Григорович 

координатор Центру допомоги учасникам 
АТО (за згодою) 

15 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Бузиль Володимир 
Аврамович  
 
 
- Гоцький Григорій 
Іванович 
 
- Ільчишен Максим 
Вікторович 
 
- Петлюк Олександр 
Петрович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Хмельницького місцевого центру 
 
 
директор Кам'янець-Подільського місцевого 
центру 
 
в.о. директора Старокостянтинівського 
місцевого центру 

 

______________________________________________ 



Додаток 21 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26 » травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Черкаській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Бурлаченко Петро 
Дмитрович 

представник громадської організації «Альянс 
ромен Черкащини» (за згодою) 

2 Гриценко Людмила 
Олександрівна 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

3 Даньковська Наталія 
Станіславівна 

заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Черкаській області 

4 Іванов Євген Олексійович юрист Черкаського обласного відділення 
Всеукраїнської благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) 

5 Кавальчук Тетяна 
Вікторівна 

юрист громадської приймальні коаліції 
молодіжних громадських організацій 
«Молода Черкащина» (за згодою) 

6 Кравченко Олександр 
Володимирович 

начальник Головного територіального 
управління юстиції у Черкаській області (за 
згодою) 

7 Кузьмінський Олексій 
Олександрович 

член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

8 Лавров Ярослав Павлович голова координаційної ради громадської 
організації «Асоціація громадських ініціатив 
«Місто на «Че» (за згодою) 

9 Лисенко Олександр 
Миколайович 

юрист Черкаської регіональної організації 
асоціації українських правників (за згодою) 

10 Любиш Анна Григорівна головний спеціаліст відділу внутрішнього 
аудиту Координаційного центру з надання 
правової допомоги 

11 Черватюк Юлія Вікторівна член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

12 Щербатюк Тарас 
Олександрович 

юрист громадської організації «Волонтер 
Черкащини» (за згодою) 

13 За графіком, 
затвердженим 
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директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Брус Сергій Миколайович 
 

 

 

- Гребенюк Сергій 
Анатолійович 
 
- Савчук Євген 
Володимирович 
 
- Скіць Станіслав 
Миколайович 

 
 
 
 
 

директор Золотоніського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Уманського місцевого центру 
 
 
в.о. директора Смілянського місцевого центру 
 
 
директор Черкаського місцевого центру 

 

_________________________________________________ 



Додаток 22 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Чернівецькій області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Бабюк Ігор Орестович директор громадської організації 
«Буковинський центр виборчих технологій» 

(за згодою)  
2 Батракова Наталія 

Борисівна  
виконавчий директор громадської організації 
«Центр громадської активності «Синергія» (за 
згодою) 

3 Безручак Василь 
Васильович 

заступник голови Чернівецької обласної ради 
профспілок (за згодою) 

4 Безрядін Олексій 
Васильович 

голова Чернівецького відділення Асоціації 
правників України (за згодою) 

5 Васильєв Єгор 
Володимирович 

голова Чернівецького відокремленого 
підрозділу громадської організації 
«Об’єднання адвокатів, які надають 
безоплатну правову допомогу» (за згодою) 

6 Дубець Микола 
Олексійович 

координатор громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини 
у місті Чернівці (за згодою)  

7 Ілащук Іван Миколайович член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою)  

8 Кирпушко Ярослав 
Васильович 

директор Буковинського центру реконструкції 
і розвитку (за згодою) 

9 Круглашов Анатолій 
Миколайович 

голова Чернівецької міської громадської 
організації «Буковинський політологічний 
центр» (за згодою)  

10 Куценко Інна Федорівна завідувач сектору судової роботи та 
міжнародного співробітництва Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернівецькій області (за згодою) 

11 Мунтяну Аркадій Павлович директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернівецькій області 

12 Недокус Ігор Степанович член Чернівецької міської громадської 
організації «Буковинський політологічний 
центр» (за згодою) 
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13 Сорока Юлія Василівна начальник відділу міжнародного 
співробітництва Координаційного центру з 
надання правової допомоги 

14 Чабан Алла Василівна член громадської організації «Об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

15 Чередарик Людмила 
Федорівна 

член президії Всеукраїнської громадської 
організації «Спілка жінок України» (за згодою) 

16 Якімчук Наталія Яківна  голова громадської організації «Гідність 
Буковини» (за згодою) 

17 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Мінтенко Сергій 
Георгійович  
 
 
- Сележан Юрій Іванович 
 
- Усатий Ігор Миколайович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Чернівецького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
в.о. директора Вижницького місцевого центру 
 
директор Кельменецького місцевого центру 

 

__________________________________________ 



Додаток 23 
до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
від «26» травня 2016 року № 220-аг 

 

Склад комісії конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги у Чернігівській області 

 
№з/п ПІБ Посада 

1 Баклажова Тетяна 
Олександрівна 

керівник громадської організації «Українська 
асоціація матерів України» (за згодою) 

2 Буров Сергій Юрійович керівник правозахисної громадської 
організації «MART» (за згодою) 

3 Дворніченко Михайло 
Михайлович 

член громадської організації «Об’єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу» (за згодою) 

4 Дериземля Андрій 
Васильович 

керівник Центру підтримки армії Андрія 
Дериземлі (за згодою) 

5 Здрилюк Світлана 
Григорівна 

начальник управління координації системи 
надання безоплатної правової допомоги 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

6 Лепеха Алла Григорівна регіональний координатор у зв’язках 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини з громадськістю в Чернігівській 
області (за згодою) 

7 Назаренко Олександр 
Васильович 

керівник громадської організації «Асоціація 
регіональних ЗМІ» (за згодою) 

8 Піддубна Наталія 
Олександрівна 

керівник програм Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини 
(за згодою) 

9 Протченко Ірина Борисівна директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області 

10 Рибак Вероніка Сергіївна голова громадської організації «Громадський 
центр «ЧАС» (за згодою) 

11 Росомаха Микола 
Олексійович 

керівник Чернігівського відокремленого 
підрозділу громадської організації 
«Об’єднання адвокатів, які надають 
безоплатну правову допомогу» (за згодою) 

12 Сімакіна Інна 
Володимирівна 

координатор громадської правозахисної 
приймальні громадської організації «MART» 
(за згодою) 
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13 Тарасов Віктор 
Володимирович 

керівник Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини (за згодою) 

14 Трофименко Юрій 
Васильович 

керівник громадської організації «Центр 
гуманістичних технологій «Ахалар» (за 
згодою) 

15 Хардіков В'ячеслав 
В'ячеславович 

в.о. начальника Головного територіального 
управління юстиції в Чернігівській області (за 
згодою) 

16 За графіком, 
затвердженим 
директором регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги: 
 
- Бобруйко Володимир 
Анатолійович  
 
 
- Бригинець Володимир 
Дмитрович 
 
- Єрмоленко Анатолій 
Анатолійович 

 
 
 
 
 
 
 

директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) 
 
директор Ніжинського місцевого центру 
 
 
директор Менського місцевого центру 
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