
СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного бюджету, отриманих  

від Європейського Союзу  

 

ЗУБКО  

Геннадій Григорович 

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України, голова Комісії 

 

НЕГОДА 

В’ячеслав Андронович 

 

 

перший заступник Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, 

заступник голови Комісії 

ЧЛЕНИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

 

АНДРІЙЧУК 
Юрій Миколайович 

голова секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних 

рад» (за згодою) 

 

ГОРБУНОВ 

Олександр Володимирович 

голова підкомітету з питань видатків 

державного бюджету Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету (за згодою) 

 

ШУЛЬГА  
Тетяна 

секторальний менеджер Представництва 

Європейського Союзу в Україні: 

регіональний розвиток, молодь та культура 

(за згодою) 

ДУБНЕВИЧ 

Богдан Васильович 

голова підкомітету з питань державних 

інвестиційних проектів та аналізу 

ефективності управління підприємствами 

державного сектору економіки Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету 

(за згодою)  

 

ІЩЕЙКІН 

Костянтин Євгенович 

голова підкомітету з питань бюджетної 

політики та удосконалення положень 

Бюджетного кодексу України Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету 

(за згодою) 

 

КАСІЯНИК  

Анатолій Васильович 

директор Фінансового департаменту 

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України  
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КОВАЛЬОВА  

Олена Вікторівна 

заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України (за згодою) 

КРЕНТОВСЬКА  

Ольга Петрівна 

перший заступник Міністра соціальної 

політики України (за згодою) 

КРИВЕНКО                                       

Віктор Миколайович 

 

заступник голови Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету (за згодою) 

 

КРУЛЬКО 

Іван Іванович 

 

голова підкомітету з питань державного 

фінансового контролю та діяльності 

Рахункової палати Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету (за згодою) 

 

КУЛІЧЕНКО 

Іван Іванович 

 

голова підкомітету з питань місцевих 

бюджетів Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету (за згодою) 

 

КУЧЕРЕНКО 
Олена Василівна 

 

директор Департаменту з питань 

регіонального розвитку Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України 

 

МАРЧЕНКО  

Сергій Михайлович 

заступник Міністра фінансів України (за 

згодою) 

МАТВІЄНКО 

Анатолій Сергійович 

 

член Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету (за згодою) 

 

МЕЛЬНИК 

Сергій Іванович 

 

заступник голови Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету (за згодою) 

 

МОЛОТОК 

Ігор Федорович 

 

голова підкомітету з питань видатків 

бюджету щодо паливно-енергетичного 

комплексу та енергоефективності Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету 

(за згодою) 

 

НЕПОМ'ЯЩИЙ  

Микола Георгійович 

керівник адміністративного відділу 

Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад (за згодою) 

 

НЕФЬОДОВ  

Максим Євгенович 

перший заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 
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ПАВЕЛКО 

Андрій Васильович 

 

голова Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету (за згодою) 

 

ПАВЛОВ 

Костянтин Юрійович 

 

голова підкомітету з питань бюджетної 

підтримки регіонального розвитку Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету 

(за згодою) 

 

ОНИЩУК  

Ігор Іванович 

 

аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» 

(за згодою) 

 

РУДИК 

Сергій Ярославович 

 

голова підкомітету з питань державного 

боргу та фінансування державного бюджету 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету (за згодою) 

 

УНГУРЯН 

Павло Якимович 

голова підкомітету з питань доходів 

державного бюджету Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету (за згодою) 

 

ШАРШОВ 
Сергій Іванович 

 

директор Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації 

влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

 

ШКВАРИЛЮК 

Володимир Васильович 

секретар Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету (за згодою) 

 

ХОБЗЕЙ  

Павло Кузьмович 

Заступник Міністра освіти і науки України 

(за згодою) 

 

БОНДАРЧУК 

Надія Леонідівна 

начальник Управління впровадження та 

моніторингу пріоритетних проектів 

будівництва Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

МЕПАРІШВІЛІ  

Хвича Нодарович 

член Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету (за згодою) 

 


