
Додаток 1
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
обрання членів Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна
телерадіокомпанія України”
та припинення їхніх повноважень
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV)

ЗАЯВА
на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій

для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Найменування: Громадська спілка “Мережа правового розвитку”

Статус: юридична особа, громадське об'єднання

Сфера діяльності: правозахисна сфера
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації: 30.09.2015

Місцезнаходження та контактні дані:
02144, Україна, Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 17, оф. 4, office@ldn.org.ua,
+380442279773

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних
органів:

Правління

№ Прізвище та ім’я Посада Контактна інформація

1 Ільчишен Максим Голова Правління 380384951911
ilchyshen@gmail.com

2 Єсіна Наталія Член Правління 380959311110
nataliesinasumy@gmail.com

3 Настіна Ольга Член Правління 380503575403
o.nastina@ukr.net

4 Бурлаченко Петро Член Правління 380977592222
peterukraina@yahoo.com
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5 Кошель Сергій Член Правління 380935761552
platforma.lg@gmail.com

Ревізійна комісія

№ Прізвище та ім’я Посада Контактна інформація

1 Дорох Віталій Голова Ревізійної
комісії

380674258495
vitaliidoroh@gmail.com

2 Площинська
Анастасія

Секретарка
Ревізійної комісії

380967450516
ploshchynska1611@gmail.com

3 Кеба Сергій Член Ревізійної
комісії

380958764339
kebas1987@ukr.net

Виконавчий директор

№ Прізвище та ім’я Посада Контактна інформація

1 Полтенко Євген Виконавчий
директор

380503152340
poltenko@ldn.org.ua

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

Мережа правового розвитку – це спілка організацій громадянського
суспільства, які сприяють людиноцентричному правосуддю шляхом надання
безоплатної правової допомоги, правової просвіти, стратегічної адвокації та
впровадження інших інструментів посилення правових можливостей з 2009
року (неформально, офіційно спілка була зареєстрована у 2015 році).

Сьогодні спілка об’єднує 20 організацій з 15 областей України
(https://ldn.org.ua/contacts/). Ці організації, на базі яких створені офіси Мережі,
надають населенню базову інформацію з правових питань, активно
співпрацюють з місцевим самоврядуванням для дослідження та розв’язання
проблем громад, впроваджують альтернативні способи вирішення конфліктів,
розвивають громади та місцеве лідерство.

mailto:poltenko@ldn.org.ua
https://ldn.org.ua/contacts/


3

Продовження додатка 1

З часу створення спілки її членські організації надали правову допомогу
тисячам людей (в основному це представники вразливих верств населення)
Широким є спектр правової проблематики, з якою працюють юристи Мережі:
це і земельні, і трудові, і соціальні, і сімейні справи. Велика увага приділяється
вирішенню проблем вимушених переселенців та учасників бойових дій.

Низка досліджень, проведених експертами Мережі правового розвитку
(https://ldn.org.ua/useful-material-type/articles-recommendations/library/)
дозволяють адвокатувати системні рішення у сфері вдосконалення доступу до
правосуддя як на місцевому так і на національному рівні.

З 2020 року Мережа правового розвитку є регіональним хабом для країн
Східної Європи та Центральної Азії Міжнародної мережу з посилення
правових можливостей (Legal Empowerment Network,
https://namati.org/network/) - найбільшого світового об’єднання правозахисних
орагнізацій та груп, які діють на низовому рівні, в громадах.

Перелік реалізованих проектів:
https://bit.ly/3EeYTEO
https://ldn.org.ua/zvity/

Проведені заходи:
Докладно: https://ldn.org.ua/event/

Друковані та електронні видання:
веб-сайт Мережі правового розвитку https://ldn.org.ua/

Інформація про керівника:

Ільчишен Максим Вікторович

Контактна
інформація:

Домашня адреса: 32302, Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Кн. Коріатовичів, 70/75
Телефон: +380672838530
Електронна адреса: ilchyshen@gmail.com
Профіль у Facebook: Maksym Ilchyshen
Дата і місце народження: 18.07.1983
м. Кам’янець-Подільський

https://ldn.org.ua/useful-material-type/articles-recommendations/library/
https://namati.org/network/
https://bit.ly/3EeYTEO
https://ldn.org.ua/zvity/
https://ldn.org.ua/event/
https://ldn.org.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001432786661
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Освіта Міжрегіональна Академія управління персоналом.
Напрям підготовки «Право». Рік закінчення – 2004;
Запорізький національний університет. Спеціальність –
«Правознавство». Рік закінчення – 2009.
У 2012 рішенням Хмельницької КДК видано свідоцтво
про право на зайняття адвокатською  діяльністю

Досвід роботи З 2018 – керуючий партнер Адвокатського об’єднання
“Ільчишені та партнери”
2015 – 2017 – директор Кам’янець-Подільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
2013 – 2014 – викладач юридичних дисциплін Коледжу
КФЕК НУ ДПСУ.
З січня 2013 – засновник Адвокатського бюро Максима
Ільчишена.
З 2010 – незалежна професійна діяльність в галузі права.
2007 – 2010 – завідувач сектору правового забезпечення
Управління Держкомзему у м. Кам’янець-Подільському
Хмельницької області.

Досвід роботи у
громадському

секторі:

З 2020 – голова Правління ГС “Мережа правового
розвитку”
З 2013 – член Правління ГС “Мережа правового
розвитку” (дві каденції)
З 2013 – програмний директор Асоціації юристів м.
Кам’янець-Подільського
З 2010 – президент Асоціації юристів
м.Кам’янець-Подільського, координатор Центру
правової інформації та консультацій
2008 – 2010 – заступник Голови міської організації
Союзу юристів України
З 2005 член правління Спілки юристів м.
Кам'янця-Подільського

Інформація про інших членів:
https://ldn.org.ua/team/
https://ldn.org.ua/contacts/

https://ldn.org.ua/team/
https://ldn.org.ua/contacts/
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