
                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

молоді та спорту України            

_______________№_______                 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених  

молодіжними та дитячими громадськими організаціями, 

для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році  

 

 

ПОПАТЕНКО  

Марина Миколаївна 

– заступник Міністра молоді та спорту України, 

голова конкурсної комісії 

 

 

БЄЛЯЄВА  

Ірина Іванівна 

– директор департаменту молодіжної політики 

Міністерства молоді та спорту України, секретар 

конкурсної комісії 

 

Члени комісії: 

 

БОРЗОВА 

Ірина Наумівна 

– голова підкомітету з питань державної молодіжної 

політики Комітету Верховної Ради України з 

питань молоді і спорту  

(за згодою) 

 

БРУНЬКО  

Наталія 

Володимирівна 

 

– заступник Голови всеукраїнської громадської 

організації "Громадський рух "За Майбутнє», 

представник Громадської ради при 

Мінмолодьспорті (за згодою) 

 

ЗВАРИЧ 

Маріанна 

Володимирівна 

 

– голова громадської спілки "Всеукраїнське 

об'єднання молодіжних громадських організацій 

"Український молодіжний альянс" (за згодою) 

 

ІВАНЧЕНКО 

Наталія 

Володимирівна 

– заступник директора Міжнародного благодійного 

фонду "Міжнародна ліга прав дітей та молоді" (за 

згодою) 

 

КРІЦАК 

Юліан Ліліанович 

– голова громадської спілки "Національна 

Молодіжна Рада України" 

(за згодою)  
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ЛЕВКІВСЬКА 

Галина Василівна 

– заступник директора департаменту економіки та 

фінансів - начальник відділу фінансів програм 

молоді Міністерства молоді та спорту України 

 

МОКАН  

Василь Іванович 

– заступник голови Комітету, голова підкомітету з 

питань національно-патріотичного виховання 

Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 

спорту (за згодою) 

 

МОРОКО 

Владислав 

Валерійович 

– директор департаменту культури, туризму, 

національностей та релігії Запорізької обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

ПАНЬКО  

Дмитро Сергійович 

– начальник юридичного управління Міністерства 

молоді та спорту України  

 

ПАЩЕНКО 

Олена Вікторівна 

– координатор громадської організації 

"Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта", 

старший науковий співробітник Інституту проблем 

виховання Національної академії педагогічних 

наук України  

(за згодою) 

 

РЯБУХА 

Тетяна Василівна 

– голова підкомітету у справах сім'ї та дітей 

Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики, 

співголова міжфракційного депутатського 

об’єднання "Захист прав дитини – пріоритет 

держави" (за згодою) 

 

СИДОРЕНКО 

Дар’я Віталіївна 

– консультант з питань конкурсів для інститутів 

громадянського суспільства, які фінансується за 

бюджетні кошти міжнародної благодійної 

організації "Фонд Східна Європа" (за згодою) 

 

СОНЬКО 

Володимир 

Іванович 

 

– член правління громадської спілки "Національне 

українське молодіжне об’єднання" (за згодою) 

 

ТІЛІКІНА 

Наталя Валеріївна 

– заступник директора державної установи 

"Державний інститут сімейної та молодіжної 

політики"  (за згодою) 

 
                                                         ___________________________________ 
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