
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                          

рішенням Комітету                                                 

від 17 квітня 2013 р., протокол № 6 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД                                                                                                                        
громадської експертної ради при Комітеті                                                                     

Верховної Ради України з питань боротьби                                                                                             

з організованою злочинністю і корупцією 

ЧУМАК                             

Віктор Васильович 

— Голова Комітету Верховної Ради України 

з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією, …………………                       

співголова громадської експертної ради 

БАРАН  

Олег Владиславович 

— президент всеукраїнської громадської 

організації „Українська федерація 

індустрії безпеки”, м. Ужгород 

ДАРНОПИХ                        

Валентина Олексіївна 

— виконавчий директор Асоціації „Міста 

електронного врядування України”,                   

м. Славутич 

ЖМІНЬКО                                                 

Віктор Миколайович 

— член ради підприємців при Кабінеті 

Міністрів України,                                          

генерал-майор податкової міліції 

ЗОЛОТУХІН 

Михайло Євгенійович 

— голова правління громадської організації 

„Фонд розвитку міста Миколаєва” 

КОВРИЖЕНКО                          

Денис Сергійович 

— директор правових програм Лабораторії 

законодавчих ініціатив, м. Київ 

КОРИСТІН  

Олександр Євгенійович 

— вчений секретар Національної академії 

внутрішніх справ,                                                

доктор юридичних наук, професор  

КОТЛЯР                                                  

Дмитро Миколайович  

— консультант Мережі боротьби проти 

корупції для країн Східної Європи                          

і Центральної Азії Організації 

економічного співробітництва                               

та розвитку, м. Київ 

КУПРІЙ 

Володимир Олександрович 

— виконавчий директор Творчого центру 

„ТЦК”, м. Київ 
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ЛАВРЕНЮК                               

Юрій Федорович 

— голова громадської організації 

„Всеукраїнська спеціальна колегія                 

з питань боротьби з корупцією                        

та організованою злочинністю”,                          

м. Київ 

ЛАЦИБА                             

Максим Валерійович 

— керівник програм Українського 

незалежного центру політичних 

досліджень, м. Київ 

ЛЕВЧЕНКО                               

Олег Васильович 

— вінницький муніципально-громадський 

центр „Е-урядування” , м. Вінниця 

ЛЯХ                                            

Віктор Вячеславович 

— президент фонду „Східна Європа”, м. Київ 

МАРУСОВ                             

Андрій Юрійович 

 голова правління Транспаренсі Україна, 

експерт із питань державних закупівель 

Центру політичних студій та аналітики, 

журналіст, м. Донецьк 

ОГДАНСЬКА 

Оксана Леонідівна 

— програмний директор громадської 

організації „Інформаційно-правовий центр 

„Наше право”, м. Львів 

ОЛІЙНИК                                     

Олег Володимирович 

— голова правління громадської 

правозахисної організації 

„Христинівчани”, м. Київ 

ОРЛОВСЬКИЙ 

Олексій Сергійович 

— директор програми „Громадянське 

суспільство та належне врядування 

Міжнародного Фонду „Відродження”,                       

м. Київ 

ОСИКА  

Ігор Миколайович 

— член ради директорів Інституту 

прикладних гуманітарних досліджень,                        

м. Харків 

ПЛАТКЕВИЧ 

Борис Станіславович 

— президент – голова правління 

Українського союзу пожежної та 

техногенної безпеки, м. Київ 

РАДЕЦЬКИЙ  

Руслан Станіславович 

— адвокат, м. Київ 

ТАРАН                                  

Віктор Вікторович  

— директор Центру політичних студій та 

аналітики, кандидат наук з державного 

управління, м. Київ 
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ХМАРА  

Олексій Сергійович 

— президент громадської організації                                   

„Творче об’єднання „ТОРО”,                                     

м. Кіровоград 

ХАВРОНЮК 

Микола Іванович 

— директор з наукового розвитку Центру 

політико-правових реформ, професор 

кафедри кримінального права та 

криміналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

ШАБУНІН  

Віталій Вікторович 

— голова правління громадської організації 

„Центр протидії корупції”, м. Рівне 

ШАЛАЙСЬКИЙ                               

Олексій Степанович 

— головний редактор видання „Наші гроші”, 

м. Київ 

ШЕВЧЕНКО                                      

Артем Валерійович 

— автор і ведучий програми розслідувань 

телеканалу ТВі „Знак Оклику”, м. Київ 

ШПАК                                                 

Олександр Іванович 

— голова міжнародної благодійної 

організації „Комітет сприяння 

правоохоронним органам України”,                     

м. Київ 

ЯЦКІВ  

Тетяна Геннадіївна 

— голова Центру громадської адвокатури,               

м. Львів 

 


