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ЗАЯВА 

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій 

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування: Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНАЛЬНА 

ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНА АСОЦІАЦІЯ ВПЛИВУ»  

 

Статус: неприбуткова організація 

 

Сфера діяльності: місцеве самоврядування  

 

Дата реєстрації: 15.01.2009 року 

 

Місцезнаходження та контактні дані: 04071, місто Київ, вулиця Хорива, будинок 39-41/24, 

voua@ukr.net, +38 093 779 79 39 

 
Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів: 
Буряченко Олексій Валентинович, голова Правління.  
 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на участь у 

конференції:  

Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу зосереджена на різних 

напрямках місцевого самоврядування на територій України, зокрема забезпечення 

дотримання прав мешканців міст та сільської місцевості, об’єднаних територіальних громад 

на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні 

послуги.  

Діяльність організації ґрунтується на дотриманні та популяризації принципів  Кодексу 

кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень (ухваленого Конференцією 

міжнародних неурядових організацій Ради Європи на засіданні 1 жовтня 2009 року) та 

посиленні і сприйнятті участі окремих громадян, НУО та громадянського суспільства в цілому 

у прийнятті політичних рішень обумовлених в Керівних принципах щодо громадської участі у 

процесі прийняття Політичних рішень (Рада Європи: Комітет Міністрів, Керівні принципи 

щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, 27.09.2017).  

 

Організація з 2015 року бере активну участь у впровадженні реформи децентралізації та 

адміністративно-територіального устрою (підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Виборчого кодексу України, в контексті проведення 

місцевих виборів, Методики формування спроможних територіальних громад та інших 

нормативно-правових актів). 

mailto:voua@ukr.net


Члени організації рекомендовані до участі у діяльності робочих груп з децентралізації 

влади, проектування та комунікації реформи. 

 

Організація сприяє поширенню правових знань та підвищенню правової культури, 

задоволенню та захисту законних, соціальних, національно-культурних та інших інтересів, 

правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, 

просвітньої, освітньої та наукової діяльності; активізація громадян для участі в 

демократичних процесах; сприяння прозорості, інклюзивності та відкритості публічного 

врядування, розробка та вироблення політик; сприяння поширенню сталої демократичної 

культури; створення прямих/зворотніх комунікативних просторів/платформ щодо формування 

та розбудови принципів демократії в контексті культури, іміджу та репутації; промоція та 

адвокація розбудови сучасних культурних-, бізнес-, дипломатичних майданчиків/платформ 

народної демократії через публічне залучення та представництво українців з різних точок 

світу (емігранти, українські громади (діаспори), вимушені емігранти (особи, які працюють в 

інших країнах та є громадянами України), з  метою спільного захисту прав та інтересів; 

сприяння захисту юридичних та економічних інтересів та потреб українців (в тому числі 

етнічних) в Україні та за її межами; сприяння реалізації політики гендерної рівності. 

 

*Примітка: Організація має підтверджений всеукраїнський статус (рішення  державного 

реєстратора від 13.11.2018р.). Діє на всій території України та має 15 відокремлених 

підрозділів в 15 регіонах України. 

У організації наявний номер DUNS 365234089, реєстраційний номер у НАТОвській 

системі кодифікаії національної економіки комерційного та державного управління – NCAGE 

(A05LJ), а також у системі ліцензування Федерального уряду США(SAM). 

 

Перелік реалізованих проектів: 

Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу останні роки займається 

реалізацією ряду проектів: 

 Впровадження проектів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 

малярією, які передбачали, в рамках реформи охорони здоров'я, напрацювання нормативних 

актів щодо взятих Україною зобов'язань комплексного фінансування відповіді на виклики 

соціально небезпечних захворювань щодо забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та 

туберкульозу в контексті переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів - 

державного та місцевих бюджетів протягом наступних трьох років, у тому числі пілотування 

механізмів фінансування та імплементації вищезазначених програм із 2018 році в окремих 

регіонах/містах України.  

Напрацювання механізмів розбудови регіональної системи громадського здоров’я. 

 

 Проект «Незалежна національна «Ліга Моніторів» виборчого процесу». Проект 

направлений на 10 регіонів в яких було об'явлено воєнний стан. Мета проекту - підвищення 

ролі громадянського суспільства у досягненні прозорої діяльності державних органів 

влади/місцевого самоврядування, заохоченні громадської активності, співпраці між 

державним та громадським секторами на основі європейських стандартів під час виборчого 

процесу, в умовах підвищеної небезпеки, як життю та здоров'ю окремої людини так і загалом 

української державності. 

 

 Проект щодо створення ПЛАТФОРМИ «ЄДНАННЯ: ДІАЛОГ УКРАЇНЦІВ»  

Ініціатива Проекту пов'язана із масштабами міграції українців, що призводить до 

дестабілізації політичних та економічних процесів в країні особливо в умовах високої 

політичної турбулентності України 2019—2020, оскільки саме 2019 року розпочинається 

дворічний «політичний сезон» в Україні (президентські, парламентські та місцеві вибори)». 

Загальна мета проекту - зміцнення співпраці урядового та не урядового сектору в питаннях 

пошуку ефективних шляхів вирішення проблем міграції українців та захисту прав громадян 



України, які перебувають і/або працюють за межами країни та членів їхніх родин, а також 

створення паритетних умов участі у суспільно-політичному житті країни для можливостей 

впливу на внутрішню та зовнішню політику країни, в тому числі в процесах установлення 

миру і примирення. Встановлення багатосекторальних зв'язків українців різних точок світу 

для підвищення комунікаційної взаємодії пошуку шляхів сталого розвитку країни, зокрема 

шляхів реінтеграції та репатріації.  

 

 Проект «Захист Вітчизни» який консолідує єдину систему національно-патріотичного 

виховання молоді України та впроваджує Національну ідею Виховання Патріотичної 

Особистості.  

Цей інноваційний проект, покликаний формувати національно-патріотичний досвід у 

нинішнього покоління і закладати підвалини у прийдешнє покоління на основі готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спроможності дотримуватись законів та 

захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв'язувати 

конфлікти відповідно до демократичних принципів.  

 

 Залучення системи БПД до земельної реформи, що передбачає надання правової 

допомоги в цій сфері, правопросвітництво та надання консультацій. Передбачає розробку 

методичних матеріалів, проведення навчання для юристів системи БПД, юристів об’єднаних 

територіальних громад, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Проведені заходи, в розрізі питань місцевого самоврядування (2019р): 

Круглі столи, лекції, в розрізі співпраці урядового та неурядового сектору на тему: «Права 

людини та громадянська активність»; «Транскордонне співробітництва – південні регіони»; 

«Процеси децентралізації – виклики сьогодні і завтра»; «Сучасні аспекти реформи 

децентралізації»; «Міграція – відкритий діалог». 

 

Тренінги на тему «Краще Регулювання державної політики: аналіз та механізми 

впровадження»; Тренінги для спостерігачів на виборах Президента України ( 2019); Тренінги 

для спостерігачів на виборах до Верховної Ради України (2019). 

 

В заходах взяли участь представники органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадські активісти. 

 
Друковані та електронні видання:  

- Платформа «Єднання: діалог українців» (матеріали проекту); 

- Реалізація реформи охорони здоров’я в контексті розбудови регіональної системи 

громадського здоров’я (збірник матеріалів у двох томах); 

- Аналітична записка «Забезпечення стійкості програм протидії віл та туберкульозу в 

контексті відпрацювання механізмів переходу до фінансування за рахунок внутрішніх 

ресурсів – державного та місцевих бюджетів в сумській області  (план 20-50-80»; 

- Інститут національно-патріотичного виховання молоді «захист вітчизни» (матеріали 

проекту); 

- Забезпечення паритетних умов участі трудових мігрантів як громадян України у процесі 

прийняття суспільно-політичних рішень (наукова розробка). 
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Продовження додатка 1 

 

Інформація про керівника 

 
БУРЯЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – юрист, аналітик, науковець, політолог, 

експерт з менеджменту в урядовому/неурядовому секторах. 

 

Освіта 

2001-2006рр. - Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, закінчив з 

відзнакою, за спеціальністю «правознавство» та отримав кваліфікацію юриста; 

2006-2008рр. - Вінницький інститут Київського торгівельно-економічного університету, 

закінчив з відзнакою за спеціальністю «державні фінанси та аудит» та отримав кваліфікацію 

спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист. 

 

Має значний досвід в публічному управлінні та адмініструванні, напрацювання нових та 

аналіз уже діючих політик Кращого Регулювання в урядовому та неурядовому секторі. 

 

Професійні компетенції та основні напрямки експертизи: нормотворча діяльність, правова 

експертиза нормативно-правових актів, аналітична та антикорупційна діяльність, ефективні 

комунікації, внутрішня та зовнішня політика, управління ризиками. 

 

 29 листопада 2019 року захистив дисертацію у розрізі дослідження Репутації політичних 

партій в Україні. Спеціальність – політологія (052). 
 

Дослідження спирається на гіпотезу, стосовно якої репутація політичної партії є 

інваріантною в сприйнятті її різними соціальними групами в різних регіонах країни. У 

структурі репутації політичної партії виявляються як системотворчі характеристики 

уявлення про функції влади в суспільстві, так і ціннісні соціальні установки й очікування 

соціальних груп. Таке дослідження істотно розширює рамки процесів формування і реалізації 

образів в політиці, активно розвиваючи аспекти, пов'язані із плануванням і прогнозуванням 

динаміки соціально-політичної комунікації, що дозволяє завчасно прогнозувати виборчі цикли 

та планувати політику країни враховуючи настрої регіонів.  

 

Є автором та співавтором ряду наукових праць: 

 

1. Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром «суспільної кататонії» / В. О. 

Корнієнко, С. Г. Денисюк, О. В. Буряченко // Гілея : збірник наукових праць [гол. ред. В. М. 

Вашкевич]. — К. : ВІР УАН, 2017. — Вип. 117. — С. 253–269. — УДК 329.1/6.― Режим 

доступу :https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14603 

 

2. Репутаційний капітал політичних партій України / В.О.Корнієнко, О.В.Буряченко // 

Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Вінниця, 20 квітня 2017 р. -. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2017. 

― Т. 1, ч. 2. ― С. 67-69.― Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15459 

 

3. Репутація політичної партії: сутність та чинники формування / О. В. Буряченко, В. О. 

Корнієнко // Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних 

викликів : матріали міжнародної науково-практичної конференції. - ДВНЗ Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017. ― 18–19 

травня. ― С. 12–22. ― Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18170 

 

https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14603
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15459
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18170


4. «Людський капітал» як основа формування репутації сучасного політика /  О. В. Буряченко 

//XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук ВНТУ. ―16–17 

березня 2017. ― Вінниця : ВНТУ, 2017. ― Режим доступу: 

file:///C:/Users/SVS131C1DV/Downloads/1975-6951-1-PB.pdf  

 

5. Репутація як чинник міжпартійної конкуренції / О. В. Буряченко,  В. О. Корнієнко // 

Innovativesolutionsinmodernscience. —Dubai : TKMeganom, 2017. — № 5(14). ― С. 131– 142. ― 

Режим доступу : https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/17892 

 

6. Похило І. Д. Олігархічний лобізм як відображення репутації політичної партії / І. Д. 

Похило, О. В. Буряченко, С. П. Годний // S.P.A.C.E. (електронний науковий фаховий журнал). 

― Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. ― №5. ― С. 28–32.― 

Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18168 

 

7. Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації: монографія / 

В. О. Корнієнко,   В. Д. Антемюк, О. В. Буряченко. —  Вінниця : ВНТУ, 2017. — 236 с. 

 

8. Репутація та імідж лідера партії: координація і субординація понять / Буряченко О.В.;  

матеріали конференції (Тернополь, 2018, 18. 04); 

 

9. Репутація партії в системі єдиного політичного дизайну / Буряченко О. В., XLVII Науково-

технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018). URL: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4253/3476; 

 

10. Репутація політичної партії: структурні компоненти та суспільно-значущі функції / 

Буряченко О. В., Гілея: науковий вісник, 2018; 

 

11. Репутація політичної партії: основні підходи до її розуміння / Буряченко О. В., Studia 

Politologica Ucraino-Polona. Краків, 2018. №8. 

 

12. Репутація політичної партії як аналог образу влади / Буряченко О. В., Молодь в науці: 

дослідження, проблеми, перспективи (МН 2019) : Регіональна науково-практична Інтернет-

конференція студентів, аспірантів та молодих науковців. Вінниця : ВНТУ,  11.05.2019 –  

30.05.2019.  

 

13. Інституалізація як чинник формування позитивної репутації політичних партій / Буряченко 

О.В.,  України. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.  К. 

: «Видавництво «Гілея», 2018.  Вип. 137 (10). С. 293–297. 

 

14.   Комунікаційні аспекти формування репутації політичної партії / Буряченко О.В., 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Серія 

22. Політичні науки та методика викладання соціальнополітичних дисциплін  /  Випуск 24: 

збірник наукових праць. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 77-81. 

http://www.kpn.npu.edu.ua/images/files/vupysk%20%2024.pdf 

 

Досвід роботи:   

2006-2007рр. - юрист Вінницької філії ТОВ «Юридична місія»; 

2007-2012рр. - старший викладач кафедри правознавства ПВНЗ «Вінницький фінансово-

економічний університет»; 

2012-2013рр. - юрист ТОВ «ДК-ТЕРМ»; 

2013-2014рр. - викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (навчальна 

дисципліна: правознавство); 

../../SVS131C1DV/Downloads/1975-6951-1-PB.pdf
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/17892
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18168
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4253/3476
http://www.kpn.npu.edu.ua/images/files/vupysk%20%2024.pdf


2013-2016рр. – викладач Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва 

(навчальна дисципліна: правознавство); 

2014-2016рр. - викладач Вінницького Національноого медичного університету імені 

М.І.Пирогова (навчальні дисципліни: медичне право, фармацевтичне право, правознавство); 

2015-2016рр. – тренер нової поліції та патрульної служби у м.Вінниці (навчальні дисципліни: 

права людини, конституціоналізм, верховенство права та партнерство правоохоронних органів 

та громадянського суспільства); 

2016-2017рр. – перший радник голови Подільської районної державної адміністрації Одеської 

області; 

Січень-серпень  2017 року - перший заступник голови Подільської районної державної 

адміністрації Одеської області (22.02.-07.2017 в.о. голови Подільської районної державної 

адміністрації Одеської області); 

Серпень-грудень 2017 року -  перший заступник голови Липоводолинської районної 

державної адміністрації Сумської області; 

2017-2018рр. - директор державної установи «Сумський обласний центр громадського 

здоров’я»; 

2014р. по даний час - голова правління Всеукраїнської громадської організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА «ЗАХИСТ НАДІЇ»; 

2013р. по даний час - голова Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНА АСОЦІАЦІЯ ВПЛИВУ» (RELAI). 

 

 Перебуваючи на державній службі займався питаннями транскордонного співробітництва 

та впровадженням реформи децентралізації на регіональному рівні. 

 

 Обіймаючи посаду директора ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров'я», в 

рамках реформи громадського здоров'я в Україні, займався питаннями розбудови системи 

громадського здоров'я та впровадженням механізмів кращого регулювання в сфері охорони 

здоров'я на регіональному рівні. 

 

Додаткова освіта 

2014р. - Всеукраїнська школа «Права людини та громадянська активність» (захід проходив за 

підтримки National Endowmant for Democracy (NED), Української Гельсінської Спілки з права 

людини, ВОП «Розуміємо права людини» та  «Освітнього дому прав людини – Чернігів»). 

 

2014р. – «Регіональна Академія Транскордонного Співробітництва 2014» (захід проходив за 

підтримки Міністерства іноземних справ та посольства Федеративної Республіки Німеччина 

та Українського інституту міжнародної політики). 

 

2015р. – «Civil and Political School» (Напрямок: міжнародні відносини, геополітика. Отримав 

сертифікат рівня «EXPERT». (https://www.facebook.com/capschool.com.ua?fref=ts ) 

 

2015р. - National Democratic Institute – NDI - Курс «Тренінг для тренерів» (отримав сертифікат 

«тренер з політичної освіти». Після чого в рамках співробітництва з NDI провів 5 тренінгів у 

трьох областях України). 

 

2015-2016рр. - Інститут політичної освіти «Майстерня Європейської політики» 

(http://www.ipo.org.ua/projects/anti/). 

 

2015-2016рр. - «Школа Євроатлантичної Солідарності» за підтримки Центру інформації та 

документації NATO; 

 

2017р. - Школа «Стимулювання процесів децентралізації» (http://www.csi.org.ua), Інститут 

Громадянського Суспільства (№К1-17-907). 

https://www.facebook.com/capschool.com.ua?fref=ts
http://www.ipo.org.ua/projects/anti/
http://www.csi.org.ua/


 

2018р. - Сертифікований навчальний курс «Сучасні аспекти громадського здоров’я» (4 модулі, 

156 годин. За підтримки урядового фонду США USAID, PEPFAR, DELOITTE 

(http://www.hivreforminaction.org/?p=1672). 

 

Експертна діяльність 

 Член комітету з програмних питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та 

ВІН-інфекції/СНІДу; 

 Краще регулювання державної політики: аналіз та механізми впровадження. 

 Вироблення нових механізмів створення та ефективного функціонування політичних 

партій та громадських об’єднань в Україні. 

 Напрацювання політик Кращого Регулювання в урядовому та неурядовому секторі. В тому 

числі у сфері транспорту та інфраструктури.  

 Політичне консультування. 

 

Досвід розробки та керування проектами 

З 2018р. по даний час – розробка та керування проектами RELAI:  

активізація громадян для участі в демократичних процесах;  

прозорості, інклюзивності та відкритості публічного врядування, розробка та 

вироблення політик;  

поширення сталої демократичної культури;  

створення прямих/зворотних комунікативних просторів/платформ щодо формування та 

розбудови принципів демократії в контексті культури, іміджу та репутації;  

промоції та адвокації розбудови сучасних культурних-, бізнес-, дипломатичних 

майданчиків/платформ народної демократії через публічне залучення та представництво 

українців з різних точок світу (емігранти, українські громади (діаспори), вимушені емігранти 

(особи, які працюють в інших країнах та є громадянами України), з  метою спільного захисту 

прав та інтересів;  

захисту юридичних та економічних інтересів та потреб українців (в тому числі 

етнічних) в Україні та за її межами;  

реалізації політики гендерної рівності. 

 

Політична діяльність 

Був один із засновників політичної партії «Сила людей». У 2015 році очолив Вінницьку 

обласну організацію партії «Сила людей». 

У 2014 році керував виборчою кампанією на виборах до Верховної Ради партії «Сила 

Людей» у області. 

У 2015 році керівник виборчого штабу партії «Сила Людей» на місцевих виборах до 

Вінницької міської ради.  

 

Законотворчі ініціативи та концепції 

 Входив в експертну групу розробка концепції, публічного обговорення та написання 

одного із законопроектів Закону України «Про очищення влади», за підтримки міжнародного 

фонду «Відкритий Діалог» та урядового фонду США USAID «RADA»; 

 Входив у робочу групу розробників методичних рекомендацій для навчання нової 

патрульної поліції в Україні; 

 Входив в робочу групу розробки законопроекту «Про державне фінансування політичних 

партій»; 

 У якості тренера Фонду Конрада Аденауера в Україні (Konrad Adenauer Stiftung Ukraine) 

розробив та викладаю тему: «Краще Регулювання державної політики: аналіз та механізми 

впровадження»; 

 В рамках роботи Центру «Новітніх Досліджень» розробив дві концепції для реформування: 

http://www.hivreforminaction.org/?p=1672
https://www.facebook.com/kaskiev/?eid=ARAuHORCV48B-rRg2HfoWGo2Mh0R_KyQHIo7J4yIAvq35aYVX78MSflVluv_t7Ayet3R2ww9dBk1BVli


 - судової системи в Україні (в частині аналізу роботи присяжних та народних 

засідателів); 

-   системи державного управління. 

 В рамках реалізації реформи громадського здоров’я, входить в експертну групу із 

напрацювання нормативних актів щодо: 

- взятих Україною зобов'язань комплексного фінансування відповіді на виклики соціально 

небезпечних захворювань та реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії 

туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДУ на період до 2020 року 

(розпорядження КМУ від 22.03.2017р. №248-р) щодо забезпечення стійкості програм протидії 

ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів – 

державного та місцевих бюджетів (План 20-50-80).  

Розроблений план переходу передбачає розробку дієвих механізмів та поступовий перехід до 

державного фінансування протягом наступних трьох років, у тому числі пілотування 

механізмів фінансування та імплементації вищезазначених програм у 2018 році в окремих 

регіонах/містах України.  

- розробки проекту типової регіональної програми розбудови системи громадського здоров’я 

на регіональному рівні. 

 
Додаткова інформація: 

Із 2014 року, в якості експерта із питань внутрішньої та зовнішньої політики, виступає на 

теле- та радіоканалах України: NewsOne, 112 Україна, Прямий, 5 Канал, НАШ, ТРК Україна, 

Україна 24, 4 Канал, Радіо Свобода, «Киевская Русь. КРТ», InterVizor та інші. Веде власні 

блоги. 

 

Профіль у Фейсбук:  https://www.facebook.com/OleksiiBuriachenko 

Вікіпедія: https://uk.wikipedia.org/wiki/Буряченко_Олексій_Валентинович  

Офіційний YouTube канал: https://www.youtube.com/c/OleksiiBuriachenko 

 

Інформація про інших членів:  

Покровщук Людмила Михайлівна, перший заступник голови. 

  
Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких висвітлювалася 
діяльність упродовж попередніх трьох років: 
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-
%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83-RELAI-659505967480123/  
https://moz.gov.ua/komitet-z-programnih-pitan 
https://tribuna.pl.ua/news/ukrayina-vzyala-vidpovidalnist-za-borotbu-iz-epidemiyami-vil-i-tuberkulozu/ 

 
 

 
 
 
 

 

Керівник 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          О.В.Буряченко  

 
 

 

14.02.2020 року 
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https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83-RELAI-659505967480123/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83-RELAI-659505967480123/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83-RELAI-659505967480123/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83-RELAI-659505967480123/
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