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обрання членів Наглядової ради 

публічного акціонерного товариства 

“Національна суспільна 

телерадіокомпанія України” 

та припинення їхніх повноважень 

(підпункт 1 пункту 2 розділу V) 

 

 

ЗАЯВА  

кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ 

від громадських об’єднань та асоціацій 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження: 

 

Неберикут Олександр Владиславович  

 

Контактні дані 

 

 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня:  

 2007–2011 рр. – навчався на Докторантській програмі з гуманітарних та 

соціальних наук Львівського національного університету ім. Івана 

Франка (розширена експериментальна аспірантська програма 

запроваджена у 2003 році за сприяння Міністерства освіти і науки 

України та Міжнародної програми підтримки вищої освіти (HESP)), за 

спеціальністю «соціологія та культурологія».     

 2004–2006 рр. – навчався на Міжінституційних індивідуальних 

гуманітарних студіях на базі ЛНУ ім. І. Франка (історичний та 

філософський факультет) та Українського Католицького Університету 

(гуманітарний і богословсько-філософський факультет). Відібрані 

учасники цієї міжфакультетської програми мали можливість самостійно 

обирати курси для вивчення на будь-якому із запропонованих 

факультетів в рамках індивідуального навчального плану. 

 2002–2007 рр. – навчався на історичному факультеті Львівському 

національному університеті ім. І. Франка (спеціальність 

«Архівознавство», кваліфікація – магістр історії та архівознавства). 

 1991–2002 рр. – навчався в НВК «Мізоцька ЗОШ I-III ст. – гуманітарний 

ліцей». 

 

Інформація про трудову діяльність:  

 2016–2020 – експерт у сфері виборів та електоральних практик проекту 

Domestic Oversight of Political Processes in Ukraine, який реалізовується 

ГМ ОПОРА за підтримки USAID. 

 2013–2019 – координатор загальнонаціональної кампанії вимірювання 

Індексу публічності місцевого самоврядування (реалізовується ГМ 

ОПОРА в 24 областях України). 



 2018 р. – регіональний експерт у Львівській області  в сфері дослідження 

доброчесності та інклюзивності демократичних процесів в Україні 

Програми розвитку ООН. 

 2017–2018 рр. – голова експертної ради Західноукраїнського 

регіонального представництва Міжнародного Фонду «Відродження» (м. 

Львів). 

 З 2010 р. – член експертної ради «Європейської програми» МФ 

«Відродження» (м. Київ). 

 З 2008 р. – голова Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» 

 

Неберикут Олександр – аналітик центрального офісу Громадянської мережа 

ОПОРА в сфері виборів, електоральних практик та парламентської діяльності 

(з 2014 р.); координатор загальнонаціональної кампанії вимірювання Індексу 

публічності місцевого самоврядування (з 2013 р). Спеціалізується на розробці 

програм аналітичних досліджень і моніторингових кампаній. Зокрема був 

одним з авторів розробки методологій Індексу публічності місцевого 

самоврядування (2013 р.), Громадського моніторингу Порядку денного 

Асоціації Україна – ЄС (2012 р.), кампаній довготермінового спостереження 

Громадянської мережі ОПОРА (з 2010-2020 рр.), моніторингу активності 

депутатів Верховної Ради (2015-2017 рр.), моніторингу залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень та вироблення політики в ОТГ 

(2017 р.). Здійснював рецензування Методології оцінки рівня забезпечення 

доступу до публічної інформації суб'єктами владних повноважень, розроблену 

для Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини (2017 р.). Співавтор 

Путівника з громадського контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування (2009 р.).  

 

Неодноразово приймав активну участь в діяльності консультативно-дорадчих 

органів та експертних груп різного рівня, відповідальних за розробку, 

реалізацію та підтримку різноманітних політик та громадських ініціатив. 

Учасник громадської групи експертів з вироблення рекомендацій щодо 

державної політики на Перших президентських слуханнях (2005 р.), в рамках 

якої безпосередньо долучився до написання Дорожньої карти реформ. 

Учасник урядової робочої групи з доопрацювання Концепції взаємодії органів 

виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства (створена 

Департаментом комунікацій влади з громадськістю Кабміну у 2006 р.). Двічі 

учасник робочої групи при Львівській міській раді з підготовки Статуту 

територіальної громади м. Львова (створена Розпорядженням міського голови 

у 2007 р. і в 2016 р.). Учасник робочої групи з розробки Кодексу етичної 

поведінки посадових осіб Львівської міської ради та працівників її 

комунальних підприємств (створена розпорядженням міського голови у 2018 

р.). Учасник робочої групи при Львівській міській раді з напрацювання 

проекту Антикорупційної стратегії Львова (створена розпорядження міського 

голови у 2018 р.). Учасник Конкурсної ради при Львівській обласній раді з 

питань проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у 

Львівській області (створена Розпорядженням Голови Львівської обласної 

ради у 2016 р.). 



 

 

 

Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви: 

 

Не є членом жодної партії 

 

Інформація про наукові праці, публікації в друкованих виданнях, у 

мережі Інтернет: 

 Переродження громадянського суспільства // The Ukrainians 

 Путівник з громадського контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування. Львів, 2009. 

 «А як у них? Світові парламентські практики», ОПОРА, 2016 

(Упорядник).  

 Парламент, вибори та технології. Курс лекцій для студентів. ОПОРА, 

2017. 

 Як і для чого ми моніторимо роботу народних депутатів: Опис 

методології ОПОРИ. 

 Підсумковий звіт за результатами спостереження ОПОРИ на перших 

місцевих виборах в ОТГ в 2017 році – Київ, 2018.  

 Місцеві вибори 2015. Фінальний звіт за результатами спостереження. 

 100 днів Львівської міської ради VI скликання: аналіз діяльності. Львів, 

2011. 

 Вибори Президента 2014: Підсумковий звіт. ВГО ГМ ОПОРА, 2014. 

 "Україна: рік після виборів-2006. Моніторинг регіонів". Лабораторія 

законодавчих ініціатив. Київ, 2007.  

 Фінансування передвиборчої агітації на позачергових парламентських 

виборах 2014 року: виборчі фонди політичних партій. Аналітичний звіт. 

Громадянська мережа ОПОРА, 2015.  

 Індекс публічності місцевого самоврядування: 2017 

 Основні рекомендації щодо покращення державної політики у 

соціально-гуманітарній сфері //Дорожня карта України (за результатами 

Перших Президентських слухань «Виклики, породжені свободою»). – 

Львів, 2006. 

 Якісна середня освіта та рівний доступ до вищої освіти в програмах 

БЮТ та КПУ // «Часопис Парламент» №1/2006. 

 L’viv:conversations about culture. In: Cultural Planning in The City of L’viv: 

Cultural Mapping. Centre for Cultural Management, 2008. 

 Громадський моніторинг виконання Порядку денного Асоціації Україна 

– ЄС. Громадянська мережа ОПОРА, European Partnership for Democracy 

– Київ, 2012. 

 Вибори-2012 на Львівщині: перемога понад усе // Тижневик 

«КонтрактиUA» 

 Аномальність результатів мажоритарної складової парламентських 

виборів в Україні. Громадянська мережа ОПОРА – Львів, 2011 

 Аналіз результатів виборів 2010 року до Львівської міської ради. 

Аналітичний звіт. Громадянська мережа ОПОРА – Львів, 2010. 
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