“Затверджую ˮ
Президент Національної академії
______________ В.С.Куйбіда
“ 09ˮ вересня 2016 р.
Склад робочих підгруп
з розробки пропозицій щодо реформування та стратегії розвитку
Національної академії державного управління при Президентові України
І робоча підгрупа “Стратегія розвитку Національної академії”
Керівник робочої групи:
А.П.Савков, перший віце-президент Національної академії
Члени робочої групи:
Ю.І.Ганущак, радник президента Національної академії (за згодою);
С.Д.Дубенко, завідувач кафедри державознавства і права;
В.Л.Костюк, радник президента Національної академії (за згодою);
В.В.Карлова, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування;
Л.А.Пашко, професор кафедри парламентаризму і політичного менеджменту;
С.І.Прилипко, заступник Керівника Державного управління справами (за
згодою);
І.В.Розпутенко, радник президента Національної академії (за згодою);
Г.П.Ситник, завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та національної
безпеки;
В.В.Тертичка, д.держ.упр., професор;
В.П.Тимощук, заступник Голови Правління Центру політико-правових
реформ (за згодою);
В.Л.Федоренко, директор НДУ судової експертизи з питань інтелектуальної
власності Мінюсту (за згодою).
ІІ робоча підгрупа “Реформуванння системи підготовки, перепідготовки,
спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців”
Керівник робочої групи:
М.М.Білинська, віце-президент Національної академії;
Члени робочої групи:
Л.О.Бєлова, директор Харківського регіонального інституту державного
управління;
О.В.Ветлинська, начальник управління організаційного забезпечення;
В.С.Загорський, директор Львівського регіонального інституту державного
управління;
Н.Б.Ларіна, перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації
керівних кадрів;
А.А.Попок, віце-президент Національної академії;
С.А.Романюк, директор Інституту “Вища школа державного управління”;
А.І.Семенченко, директор Інституту вищих керівних кадрів;
С.О.Телешун, директор Інституту державної служби та місцевого
самоврядування;
Т.О.Власюк, начальник відділу навчально-наукового та методичного
забезпечення;
І.М.Южаніна, голова Ради слухачів (за згодою).

ІІІ робоча підгрупа “Створення експертно-аналітичного центру”
Керівник робочої групи:
Г.Л.Рябцев, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку;
Члени робочої групи:
В.С.Андрейчук, начальник управління з видавничої діяльності;
Н.Б.Джинчарадзе, заступник директора Інституту проблем державного
управління та місцевого самоврядування.
А.Б.Діхтярук, Всеукраїнська Координаційна Рада Майдану (за згодою);
О.І.Кілієвич, доцент кафедри управління національним господарством та
економічної політики (за згодою);
В.О.Купрій, виконавчий директор Благодійного фонду “Творчий центр ТЦК”
(за згодою);
Т.М.Козак, заступник голови Громадської ради при Мінфіні України (за
згодою);
В.Т.Нанівська, голова правління “Колегіум Анни Ярославни
ˮ (за зг
В.О.Пекар, співзасновник Громадської організації “Всеукраїнська громадська
платформа “Нова країна”, “Реанімаційний пакет реформ” (за згодою);
О.А.Піддубчак, заступник голови Громадської ради при Нацдержслужбі
України (за згодою);
С.В.Сорока, координатор проектів “Всеукраїнська громадська платформа
“Нова країна” (за згодою);
В.П.Ніколаєв, д.е.н., професор (за згодою).

