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Чернівці,  17-18 листопада 2021 р. 



РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

 міжнародної наукової конференції  

«Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» 

 

17 листопада  

 

Відкриття конференції – 10:00 год. 

Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(вул. Коцюбинського 2, корпус №5). 

 

Експертний круглий стіл: «Діяльність органів муніципального 

управління в умовах пандемії COVID-19»  

Початок роботи об 11:15. 

 

18 листопада 

І секція «Політичний діалог у процесі реалізації органами місцевого 

самоврядування нових повноважень: цілі, завдання та засоби» 

Час проведення: 10:00 – 13:00. 

 

ІІ секція «Формування та реалізація сучасних підходів до стратегічного 

управління сталим  розвитком територіальних громад»  

Час проведення: 15:00 – 17:30. 

 

Конференція відбудеться на платформі ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/81021447505?pwd=anZTMFA1blZPc2lxSGYxSG5Sbnlldz09 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:  

 Тривалість спеціальної доповіді – до  12 хвилин; 

 Тривалість доповідей та імпульсних виступів – до 10 хвилин; 

 Тривалість повідомлень на секціях – до 7 хвилин; 

 Тривалість виступів у дискусіях – до 3 хвилин; 

 Тривалість повторних виступів – до 2 хвилин. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81021447505?pwd=anZTMFA1blZPc2lxSGYxSG5Sbnlldz09


м. Чернівці  

17 ЛИСТОПАДА, М. ЧЕРНІВЦІ 

Відкриття конференції  

 о 10:00. 
МОДЕРАТОРИ: 

 Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації.  

 Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та 

регіональних досліджень. 

 

Вітальне слово учасникам міжнародної наукової конференції  

«Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» 

 Петришин Роман Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

 Осачук Сергій Дмитрович – голова Чернівецької обласної державної адміністрації; 

 Бойко Олексій Сергійович – голова Чернівецької обласної ради; 

 Лесюк Юрій Миколайович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Чернівецької міської ради;  

 Дан Константін – Повноважний радник-посланник Генерального Консульства Румунії в 

Чернівцях; 

 Беньямін Боббе – керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова 

та Румунії, Директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві. 

 

Спеціальна доповідь: 

 «Локалізація політичного чи політизація локального: випробування 

спроможностей місцевого самоврядування в Україні» 

Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  
 

Кава-брейк  10:45 – 11:15 

 

 

 

 



Експертний круглий стіл 

«Діяльність органів муніципального управління в умовах пандемії COVID-19» 

 

Регламент роботи круглого столу 

11:15-13:00 

 

Модератори:  

 Гакман Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (Чернівці, 

Україна);  

 Малько Неля Борисівна – виконавчий директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» 

(Чернівці, Україна);  

 

Імпульсні виступи: 

 «Інтегрований підхід до розвитку територіальних громад» 

Малько Неля Борисівна – виконавчий директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» (Чернівці, 

Україна);  

 

 «Організація системи освіти в територіальних громадах: досвід, проблеми, 

рішення» 

Глобак Дмитро Іванович  – директор опорного  закладу освіти Глибоцький ліцей 

Глибоцької селищної ради (смт. Глибока , Україна)  

 

Виступи в дискусії:  

 

 Беленчук Ігор Іванович – перший заступник Сторожинецького міського голови;  

 Бойко Ігор Миколайович –  начальник фінансового відділу Топорівської сільської 

ради;  

 Бурдужан Олександр Миколайович – голова громадської організації «Нове 

суспільство»; 

 Вепрюк Юрій Михайлович – перший заступник Недобоївського сільського голови; 

 Гаврада Ігор Остапович – проєктний менеджер ГО «Центр інформаційної 

підтримки громад»; 

 Горбатюк Олег Васильович  – Рукшинський сільський голова; 

 Грицку-Андрієш Юлія Петрівна – кандидат економічних наук, менеджерка з 

гендерної рівності та соціальної інклюзії програми підтримки аграрного USAID та 

сільського розвитку АГРО (Чернівці, Україна);   

 Грищенко Альбіна Віталіївна – заступник директора Чернівецького регіонального 

центру підвищення кваліфікації; (Чернівці, Україна);   

 Дранчук Андрій Дмитрович – Хотинський міський голова;  

 Катрюк Наталія Миколаївна – Мамаївський сільський голова;  

 Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка  кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(Чернівці, Україна);  

 Майданський Руслан Іванович – заступник Новоселицького міського голови;  



 Малько Неля Борисівна – виконавчий директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» 

(Чернівці, Україна);  

 Марчук Христина Василівна – заступник  директора – начальник  управління з 

питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації (Чернівці, Україна);  

 Мельничук Яна Станіславівна  – начальник відділу моніторингу навчання та 

комунікацій Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації; 

 Міцевич Дмитро Олександрович – консультант програми DOBRE по роботі з 

молоддю;  

 Нестерюк Олеся Дмитрівна – головний спеціаліст-юристконсульт 

Міжрегіонального управління НАДС у Чернівецькій, Івано-Франківській та 

Тернопільській областях;   

 Никифорюк Маріян Іванович – начальник служби у справах дітей Сторожинецької 

міської ради;  

 Павалакі Міну Мінович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Герцаївської 

міської ради;  

 Порчук Марія Дмитрівна – експертка з економічного розвитку громад (Чернівці, 

Україна);   

 Романенко Валерій Васильович – депутат Дністровської районної ради;  

 Татарчук Тетяна Михайлівна – директорка Чернівецького регіонального офісу 

ULEAD з Європою (Чернівці, Україна); 

 Тодеренчук Василь Мірчович – Великокучурівський сільський голова;  

 Халавка Лілія Василівна – завідувач редакцією відділу моніторингу навчання та 

комунікацій Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації; 

 Халавка Тарас Богданович – кандидат наук з державного управління, менеджер 

проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні»;   

 Цибуляк  Степан Юрійович – начальник відділу земельних відносин та 

комунальної власності Топорівської сільської ради. 

 
 

18 листопада 

СЕКЦІЯ І  

Регламент роботи секції 

10.00 - 13.00 

                 

Політичний діалог у процесі реалізації органами місцевого самоврядування 

нових повноважень: цілі, завдання та засоби 

 

Модератори:  

 Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 Мельничук Яна Станіславівна  – начальник відділу моніторингу навчання та 

комунікацій Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації. 

 



Виступи учасників конференції 

 «Особливості формування субрегіонального рівня в процесі децентралізації» 

Малиновський Валентин Ярославович – доктор політичних наук, професор кафедри  

соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету 

(Луцьк, Україна);  

 «До правової Європи через парламентські консультації»   

Добра Дорін-Мірча – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького 

університету «Бабеш-Больяї» (Клуж–Напока, Румунія);  

 

 «Стратегія польсько-українського партнерства: національний, регіональні та 

локальні виміри» 

Балюк Валентин – доктор політичних наук, професор, заступник директора 

Інституту політичних наук і публічного управління Університету Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін, Польща);  

 

 «Соціальний діалог – неодмінна умова ефективного функціонування 

адміністративної системи» 

Рошка Людмила Ашурівна – доктор філоcофських наук, доцент, Академія 

публічного управління (Кишинів, Республіка Молдова);  

 

 «Концептуалізація політичного діалогу в просторі локальної політики 

України» 

Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри політології 

та державного управління Чернівецького національного університету імені 

Ю.Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

  «Опір адміністративній децентралізації Румунії» 

     Боканча Сорін – доктор, ректор Яського університету «Пєтрє Анрєй» (Ясси, 

Румунія);  

 

 «Національна стратегія забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків»  

Гонюкова Лілія Василівна –  професор  кафедри публічної політики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);  

 

 «Довіра як передумова та результат партнерських взаємовідносин між 

органами місцевого самоврядування та громадянами: етичні аспекти» 

Василевська Тетяна Едуардівна – доктор  наук з державного управління, кандидат 

філософських наук, професор кафедри публічного управління та публічної служби 

НАДУ при Президентові України (Київ, Україна);  
 

 «Актуальність публічної взаємодії неурядових організацій національних меншин 

і територіальних громад»  
Токар Маріан Юрійович – доктор наук з державного управління, професор кафедри 

політології і державного управління, НДІ політичної регіоналістики Ужгородського 

національного університету (Ужгород, Україна);   

 

 «Випробовування пандемією: особливості розвитку територіальних громад в 

умовах ковідної кризи»  

Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор Національного 

Авіаційного університету (Київ, Україна);  



Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри політогії та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Ю.Федьковича (Чернівці, Україна);  
 

 «Болгарський досвід децентралізації» 

Бурдяк Віра Іванівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Ю. 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка  кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(Чернівці, Україна);  

 

 «Децентралізація влади без соціального капіталу – шлях до «інституційної 

невдачі» (досвід країн ЄС для України)» 

Герман Марін Георгійович – кандидат політичних наук, директор Інституту 

Політичних Студій та Соціального Капіталу, головний редактор Медіа Центру 

БукПресс (Чернівці, Україна);  

 

 «Гендерна (не)рівність в Україні: міжнародні рейтинги та регіональні 

досягнення» 

    Процюк Марія Василівна – кандидат політичних наук, начальник відділу 

партнерства та протоколу управління міжнародної співпраці Департаменту 

комунікацій Чернівецької обласнщї державної адміністрації;  

 

 «Пріоритетні напрями розвитку публічної політики в галузі фізичної культури і 

спорту» 

Гоцул Ігор Євгенійович – аспірант кафедри публічної політики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);  

 

  «Динаміка форм політичного діалогу в умовах децентралізації влади в 

Україні» 

Зайцева Зінаїда Іванівна – професор кафедри політичних технологій Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна);   

 

 «Інформаційно-комунікаційне забезпечення політичного діалогу на локальному 

рівні» 

Цікул Ірина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

 «Комунікаційні інструменти формування довіри до органів місцевого 

самоврядування в Україні» 

Вуйко Анастасія Валер'янівна – аспірант кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(Чернівці, Україна);  

 

 

 

СЕКЦІЯ ІІ  



Регламент роботи секції 

15.00-17.30 

                 

«Формування та реалізація сучасних підходів до стратегічного управління 

сталим  розвитком територіальних громад» 

Модератори:  

 Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації.  

 Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Виступи: 

 «Стратегічне управління: можливості і перешкоди реалізації в Україні» 

Тертичка Валерій Володимирович – професор, завідувач Києво-Могилянської 

школи врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

(Київ, Україна);    

 

 «Стратегія як основний інструмент управління місцевим соціально-

економічним розвитком у Польщі» 
Сенкевич Маріуш – доктор, асистент кафедри публічного управління факультету 

політології та журналістики  Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, 

Польща);  

 

 «Чернівці: еволюція карколомності – від згасання багатокультурності до моделі 

Smart City?» 
Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної інформації  Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

 «Політики та платформи участі культурного та креативного секторів: діалог з 

державною, регіональною та місцевою владою»   

Рошка Сімеон – доктор філософії, виконуючий обов’язки професора Академії 

Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова «Штефан чел Маре» (Кишинів, 

Республіка Молдова); 

 

 «Найкращі європейські практики розробки стратегічних документів в органах 

місцевого самоврядування Польщі: досвід обраних гмін для українських громад»  

Чорнопищук Яна Володимирівна – кандидат юридичних наук, начальник відділу з 

питань соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Департаменту 

економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської 

територіальної громади (м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна);  

 

  «Створення комітетів масивів та Національної гірської ради, стратегічного 

компонента імплементації гірського закону, для сталого розвитку гірських 

районів Румунії» 

Унгуряну Денуц – доктор, науковий співробітник Національного інституту 

економічних досліджень «Костін  Кіріцеску» Румунської академії [наук], директор 

Центру гірської економіки CEMONT, директор Національного агентства гірських 



територій, Дирекція навчально-інноваційного центру розвитку в Карпатах - 

CEFIDEC – (Ватра Дорней, Румунія); 

 

 «Застосування підходу сталого циркулюючого розвитку для забезпечення 

теритериально-галузевої сінергії і у транскордонному співробітництві» 

Бройде Зіновій Самуїлович – кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, директор державного науково-технічний центру з міжгалузевих і 

регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ 

"Екоресурс"), радник голови Чернівецької облдержадміністрації (Чернівці, 

Україна); 
 

 «Трансформація місцевих органів влади Республіки Молдова: вивчені уроки, кращі 

минулі та сучасні практики» 

    Морару Дан – начальник Управління зовнішніх зв'язків та залучення інвестицій мерії 

міста Бельць, (Бельць, Республіка Молдова);   

 

 «Вплив децентралізації на розвиток ресурсного потенціалу громад» 

Грицку-Андрієш Юлія Петрівна – кандидат економічних наук, менеджерка з 

гендерної рівності та соціальної інклюзії програми підтримки аграрного USAID та 

сільського розвитку АГРО (Чернівці, Україна);  

 

 «Підготовка стратегій розвитку територіальних громад в умовах дії 

карантинних обмежень» 

    Марчук Христина Василівна – заступник  директора – начальник  управління з 

питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації (Чернівці, Україна);   

 

 «Транскордонна взаємодія в рамках Єврорегіону «Верхній Прут»: досвід, уроки, 

алгоритми рішень» 

 Гакман Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (Чернівці, 

Україна);  

 «Віртуальний онлайн-курс «Будуємо Європу разом»(модуль імені Жана Моне) 

як основа розбудови Європи в Україні – від теоретичного аспекту до 

емпіричного досвіду» 

Богатирець Валентина Вікторівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

сучасних іноземних мов та перекладу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

 «Туристичний ринок України, виклики сьогодення» 
 Підгірна Валентина Никифорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

 «До питання реформування системи освіти на місцях в умовах 

децентралізації» 

Дутчак Інна Григорівна – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Чернівецька філія 

(Чернівці, Україна);  

 



 «Довіра vs. корупція: рефлексії влади в умовах пандемії» 

Юрійчук Євгенія Петрівна – доктор політичних наук, професор Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

Антонюк Дмитро Ігорович – аспірант Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

 

 «Політичний діалог в процесі реалізації органами місцевого самоврядування 

нових повноважень:цілі,завдання та засоби» 

Федірчик Михайло миколайович - завідувач сектору ЖКГ,власності та 

інфраструктури Мамаївської територіальниї громади;  

 

 «Стратегічні комунікації в контексті розвитку територіальних громад»  

Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (Чернівці, Україна);  

 

 Жебчук Роман Леонідович – кандидат економічних наук, експерт Малопольської 

школи публічного адміністрування Краківського економічного університету, 

викладач кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету 

імені Ю.Федьковича (Чернівці, Україна);  

  

Список учасників 

1. Антонюк Дмитро Ігорович – аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

2. Арсеній Сергій Васильович – перший заступник Новоселицького міського голови;  

3. Бадюк Олена Іллівна – секретар Глибоцької селищної ради; 

4. Балюк Валентин – доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту політичних 

наук і публічного управління Університету Марії Кюрі Склодовської. (Люблін, Польща);  

5. Беленчук Ігор Іванович – перший заступник Сторожинецького міського голови;  

6. Богатирець Валентина Вікторівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри сучасних 

іноземних мов та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія  Федьковича 

(Чернівці, Україна); 

7. Бойко Ігор Миколайович –  начальник фінансового відділу Топорівської сільської ради;  

8. Боканча Сорін – доктор, ректор Яського університету «Пєтрє Анрєй» (Ясси, Румунія);  

9. Бройде Зіновій Самуїлович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор 

державного науково-технічний центру з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки 

та ресурсозбереження (ДНТЦ "Екоресурс"), радник голови Чернівецької облдержадміністрації 

(Чернівці, Україна); 

10. Бурдужан Олександр Миколайович – голова громадської організації «Нове суспільство». 

11. Бурдяк Віра Іванівна – доктор політичних наук , професор кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна);  

12. Василевська Тетяна Едуардівна – доктор  наук з державного управління, кандидат філософських 

наук, професор кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові 

України. (Київ, Україна);  

13. Вепрюк Юрій Михайлович – перший заступник Недобоївського сільського голови; 

14. Волощук Олексій Артурович – начальник відділу з питань міжнародних зв’язків та транскордонного 

співробітництва Чернівецької обласної ради;  

15. Вуйко Анастасія Валер'янівна – студентка кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

16. Гаврада Ігор Остапович – проектний менеджер ГО «Центр інформаційної підтримки громад»; 

17. Гакман Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Чернівецького 

регіонального центру підвищення кваліфікації; 

18. Гермаковська Оксана Миколаївна – начальник організаційно-інформаціного відділу Хотинської 

міської ради;  

19. Герман Марін Георгійович – кандидат політичних наук, директор Інституту Політичних Студій та 

Соціального Капіталу, головний редактор Медіа Центру БукПресс (Чернівці, Україна);  

20. Глобак Дмитро Іванович  – директор опорного  закладу освіти Глибоцький ліцей Глибоцької 

селищної ради (смт. Глибока , Україна);  



21. Гонюкова Лілія Василівна –  професор  кафедри публічної політики Київського національного 

університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);  

22. Горбатюк Олег Васильович  – Рукшинський сільський голова; 

23. Гоцул Ігор Євгенійович – аспірант кафедри публічної політики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);  

24. Грицку-Андрієш Юлія Петрівна – кандидат економічних наук, менеджерка з гендерної рівності 

та соціальної інклюзії програми підтримки аграрного USAID та сільського розвитку АГРО 

(Чернівці, Україна); 
25. Грищенко Альбіна Віталіївна – заступник директора Чернівецького регіонального центру 

підвищення кваліфікації; (Чернівці, Україна); 

26.  Дан Морару – начальник Управління зовнішніх зв'язків та залучення інвестицій мерії міста Бельць, 

(Бельц, Республіка Молдова);  

27. Добра Дорін-Мірча – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького університету 

«Бабеш-Больяї» (Клуж –Напока, Румунія);  

28. Дутчак Інна Григорівна – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Чернівецька філія (Чернівці, Україна) ;  

29. Жебчук Роман Леонідович – кандидат економічних наук, експерт Малопольської школи публічного 

адміністрування Краківського економічного університету, викладач кафедри фінансів і кредиту 

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (Чернівці, Україна);  

30. Зайцева Зінаїда Іванівна – професор кафедри політичних технологій Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна); 

31. Іринич Габріела Георгіївна – завідувач сектору Карапчівської сільськщї ради Чернівецького 

району Чернівецької області (Чернівці, Україна); 

32. Катрюк Наталія Миколаївна – Мамаївський сільський голова;  

33. Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка  кафедри політології та державного управління Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

34. Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці, 

Україна);  

35. Лесюк Юрій Миколайович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Чернівецької міської ради;  

36. Майданський Руслан Іванович – заступник Новоселицького міського голови;  

37. Малиновський Валентин Ярославович – доктор політичних наук, професор кафедри 

соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, Україна);  

38. Малиш Тетяна Василівна – начальник фінансового відділу Путильської селищної рада;  

39. Марчук Христина Василівна – заступник  директора – начальник  управління з питань місцевого 

самоврядування та розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку Чернівецької 

облдержадміністрації (Чернівці, Україна); 

40. Медведь Адріан Васильович – завідувач сектору культури та туризму Герцаївської міської ради;  

41. Мельник Сергій Борисович – адміністратор Клішковецького ЦНАПу;  

42. Мельничук Яна Станіславівна  – начальник відділу моніторингу навчання та комунікацій 

Чернівецького центру підвищення кваліфікації; 

43. Мироненко Ірина Володимирівна – секретар Новоселицької міської ради;  

44. Міцевич Дмитро Олександрович – консультант програми DOBRE по роботі з молоддю;  

45.  Морару Дан – начальник Управління зовнішніх зв'язків та залучення інвестицій мерії міста Бельць, 

(Бельць, Республіка Молдова); 
46. Нестерюк Олеся Дмитрівна – головний спеціаліст-юристконсульт Міжрегіонального управління 

НАДС у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях;  

47. Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політогії та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (Чернівці, 

Україна);  

48. Павалакі Міну Мінович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Герцаївської міської ради;  

49. Підгірна Валентина Никифорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

50. Пітей-Маляр Аліна Іванівна – начальник відділу юридично-кадрового забезпечення Топорівської 

сільської ради;  

51. Полковнікова Олеся Василівна – начальник відділу юридично-кадрової роботи апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської ради;  

52. Помогаєва Кристина Олегівна – начальник відділу туризму управління туризму, інвестицій та 

міжнародних відносин департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного 

планування Чернівецької міської ради;  

53. Порчук Марія Дмитрівна – експертка з економічного розвитку громад (Чернівці, Україна);   



54.  Процюк Марія Василівна – кандидат політичних наук, начальник відділу партнерства та 

протоколу управління міжнародної співпраці Департаменту комунікацій Чернівецької обласнщї 

державної адміністрації;  

55. Романенко Валерій Васильович – депутат Днійстровської районної ради;  

56. Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри політогії та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (Чернівці, Україна);  

57. Рошка Людмила Ашурівна – доктор філоcофських наук, доцент, Академія публічного управління 

(Кишинів, Республіка Молдова); 

58. Рошка Сімеон – доктор філософії, виконуючий обов’язки професора Академії Міністерства 

внутрішніх справ Республіки Молдова «Штефан чел Маре» (Кишинів, Республіка Молдова);  

59. Сенкевич Маріуш – доктор, асистент кафедри публічного управління факультету політології та 

журналістики  Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща); 

60. Татарчук Тетяна Михайлівна – директорка Чернівецького регіонального офісу ULEAD з Європою; 

(Чернівці, Україна); 

61. Тертичка Валерій Володимирович – професор, завідувач Києво-Могилянської школи врядування 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ, Україна);   

62. Тодеренчук Василь Мірчович – Великокучурівський сільський голова;  

63. Токар Маріан Юрійович – доктор наук з державного управління, професор кафедри політології і 

державного управління, НДІ політичної регіоналістики Ужгородського національного університету 

(Ужгород, Україна);  

64. Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор Національного Авіаційного 

університету (Київ, Україна);  

65. Унгуряну Денуц – доктор, науковий співробітник Національного інституту економічних досліджень 

«Костін  Кіріцеску» Румунської академії [наук], директор Центру гірської економіки CEMONT, 

директор Національного агентства гірських територій, Дирекція навчально-інноваційного центру 

розвитку в Карпатах - CEFIDEC – (Ватра Дорней, Румунія); 

66. Федірчик Михайло Миколайович – завідувач сектору ЖКГ,власності та інфраструктури 

Мамаївської територіальниї громади;  

67. Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 

інформації  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

68. Халавка Тарас Богданович – кандидат наук з державного управління, менеджер проекту «Голос 

громади в місцевому самоврядуванні»;  

69. Цибуляк  Степан Юрійович – начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Топорівської сільської ради;  

70. Цирдя Віра Василівна – завідувач сектору інформаційного забезпечення та цифрового розвитку 

Герцаївської міської ради(м. Герца, Чернівецька обл., Україна) ;   

71. Цікул Ірина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

72. Чорнопищук Яна Володимирівна – кандидат юридичних наук, начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності Департаменту економіки та розвитку 

інфраструктури міста Білгород-Дністровської  міської територіальної громади (м. Білгород-

Дністровський, Одеська обл., Україна );  

73. Юрійчук Євгенія Петрівна – доктор політичних наук, професор Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна);  

74. Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор Чернівецького 

регіонального центру підвищення кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


