
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
 
 

НАКАЗ 
 
      14.05.2019                                                                                 399                                            
_______________                                       №_______________ 
               (дата)                               
                                      м. Київ 
 
Про затвердження складу 
Експертної ради з відбору проектів,  
які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного бюджету на засадах 
співфінансування 
  
 
       Відповідно до  пункту 19 Положення про конкурс культурно-мистецьких 
проектів «Малі міста – великі враження»,  затвердженого наказом Міністерства 
культури України від 11 лютого 2019 року № 97, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20 березня 2019 року за № 273/33244, 
 
      Н А К А З У Ю: 
 
       Утворити Експертну раду з відбору проектів, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного бюджету на засадах співфінансування, та 
затвердити її  склад,  що додається. 
 
 
 
 
 Перший заступник Міністра                                                      С. ФОМЕНКО                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ



 
 
 
                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   наказом  Міністерства  
                                                                                   культури України 
                                                                                   від 14.05.2019   №399 
                                            
                                                       
 
                                                             СКЛАД 

 
Експертної  ради з відбору проектів, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного бюджету на засадах співфінансування   

 
 
ВАКУЛЕНКО                        доцент,      завідувач         кафедри      регіонального   
Володимир Миколайович     управління,       місцевого        самоврядування      та  
                                                 управління       містом       Національної      академії 
                                                 державного  управління при  Президентові України 
                                                 (за згодою) 
 
ДАМЕНЦОВА                      експерт   з  розробки   законодавства   та управління 
Людмила Петрівна                ресурсами    органів       місцевого   самоврядування 
                                                 Асоціації   міст  України  (за згодою) 
 
ГУТЕНКО                              директор   Департаменту  розвитку   підприємництва 
Денис Вікторович                 та регуляторної політики Міністерства економічного 
                                                розвитку і торгівлі України (за згодою) 
 
ЖЕЛЕЗНЯК                           член громадської організації  «Центр Взаємодії»  (за  
Ольга Григорівна                  згодою)  
 
ЄВТУШЕНКО                       державний  експерт експертної групи територіальної 
Лідія Григорівна                   організації    влади   Директорату  з питань місцевого   
                                                самоврядування,  територіальної   організації    влади  
                                                та    адміністративно  -   територіального         устрою 
                                                Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  
                                                та житлово- комунального  господарства України             
 
ЄПІФАНОВ                           начальник управління охорони культурної спадщини 
Олександр                              Міністерства культури України 
Володимирович 
 
КЛЮЧНИК                            виконавчий директор Асоціації сільських, селищних  
Наталія Леонідівна                рад та об’єднаних громад  України (за згодою) 
 
КОВАЛЬ                                модератор    платформи   Асоціації    ОТГ   «Молодь,  



Наталія Ростиславівна          культура  та спорт» (за згодою) 
 
МОРОЗЮК                            директор  Аналітичного центру  Асоціації сільських,  
Наталія Володимирівна        селищних   рад   та  об’єднаних  громад  України  (за 
                                                 згодою)   
 
МОСКАЛЕНКО                     керівник    експертної   групи   розвитку   механізмів 
Валентина Володимирівна   та    інструментів     стимулювання      регіонального 
                                                 розвитку     Директорату    регіонального    розвитку 
                                                 Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва 
                                                 та  житлово-комунального   господарства України 
 
ОБРАЗЦОВА                         генеральний     директор    Директорату   креативних 
Анастасія Яківна                    індустрій Міністерства культури України 
             
 
ПОЛТАВЕЦЬ                         виконавчий       директор     Асоціації      об’єднаних  
Валентина Дмитрівна            територіальних      громад (за згодою) 
 
СЕРДЮК                                директор    Департаменту     туризму     та    курортів  
Оксана Вікторівна                 Міністерства   економічного     розвитку   і    торгівлі 
                                                 України 
 
СЛОБОЖАН                          виконавчий   директор    Асоціації    міст України (за 
Олександр Володимирович  згодою) 
 
ЯКУБІВСЬКИЙ                     начальник   управління    економічного  розвитку  та  
Володимир Леонідович        фінансів Міністерства культури України 
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