
                                                                                     

                                                                                     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 2022 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 

– народний депутат України, 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», секретар Громадської ради 

при Мінмолодьспорті (за згодою) 

 

ЗВАРИЧ 

Маріанна Володимирівна 

 

– голова громадської спілки "Всеукраїнське 

об'єднання молодіжних громадських 

організацій "Український молодіжний 

альянс" (за згодою) 
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ІВАНЧЕНКО 

Наталія Володимирівна 

– заступник директора Міжнародного 

благодійного фонду "Міжнародна ліга прав 

дітей та молоді" (за згодою) 

 

КІТ 

Дмитро Степанович 

– представник громадської спілки 

"Національне Українське Молодіжне 

Об’єднання" (за згодою) 

 

КОЗАЧЕНКО  

Тарас Олександрович 

– координатор з розвитку партнерств 

громадської організації "Українська 

академія лідерства" (за згодою) 

 

МАКСИМЕНКО 

Юрій Йосипович 

– заступник начальника юридичного 

управління – начальник відділу правової 

роботи Міністерства молоді та спорту 

України  

 

МЕЗЕНЦЕВА 

Марія Сергіївна 

 

 

– народний депутат України, заступник 

голови комітету, голова підкомітету з 

питань наближення законодавства України 

до законодавства ЄС Комітету Верховної 

Ради України з питань інтеграції України 

до Європейського Союзу (за згодою)  

 

МОКАН  

Василь Іванович 

– народний депутат України, 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 та 

інформаційної політики Запорізької 

обласної державної адміністрації (за 

згодою) 

 

МУЗИКА 

Юрій Леонідович 

– директор департаменту економіки та 

фінансів  Міністерства молоді та спорту 

України 

 

ПАЩЕНКО 

Олена Вікторівна 

– координатор громадської організації 

"Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна 

варта" (за згодою) 
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РАДЧЕНКО 

Павло Олександрович 

– операційний менеджер проектів 

міжнародної благодійної організації "Фонд 

Східна Європа" (за згодою) 

 

САНЧЕНКО 

Олександр 

Володимирович 

 народний депутат України, голова 

підкомітету з питань музичної індустрії 

Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики (за 

згодою) 

 

СВИРИДА 

Кароліна Василівна 

– віце-президент з міжнародної діяльності 

громадської спілки "Національна 

Молодіжна Рада України" (за згодою)  

 
                                                         ___________________________________ 
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