
Олена Суслова

Правозахисниця, ґендерна активістка,
тренерка, дослідниця з досвідом в
Україні і за кордоном з ґендерних
питань. Засновниця Інформаційно-
консультативного жіночого центру.

Олександр Андрєєв

Експерт із питань надання
адміністративних послуг. Має досвід
державної служби та експертної
діяльності у проектах міжнародної
технічної допомоги. Є
автором/співавтором низки
законодавчих та нормативно-правових
актів, в тому числі, з питань надання
адміністративних послуг (зокрема,
документів дозвільного характеру,
ліцензій), а також навчальних посібників.

Марина Замфір

Експертка та тренерка у сфері
забезпечення надання адміністративних
послуг населенню органами місцевого
та впровадження ґендерного підходу у
роботі органів місцевого
самоврядування. Має досвід державної
служби та експертної діяльності у
проектах міжнародної технічної
допомоги

Андрій Мацокін

Головний редактор видань
«Держслужбовець» та спецвипуску
«Юридичні практики, аналітик, контент-
мейкер; Сертифікований тренер, експерт
з питань публічної служби,
антикорупційного, трудового і виборчого
законодавства. Сфери практичної
діяльності: методологічне забезпечення
роботи органів влади і місцевого
самоврядування, управління персоналом.

Катерина Перегуда

Розробник автоматизованої системи

"Реєстр територіальних громад", 

спеціаліст з підтримки користувачів. 

Автор інструкції користувача

Автоматизованої системи «Реєстр

територіальних громад».

.

Надія Прокопів-Старчевська

Директор Всеукраїнської асоціації центрів
надання адміністративних послуг. Має
досвід роботи в органах місцевого
самоврядування у сфері надання
адміністративних послуг, а також
реалізації проектів міжнародної технічної
допомоги у цій сфері. Сертифікований
тренер щодо стану надання
адміністративних послуг в Україні та
застосування кращих практик.

Василь Паламар

Староста Скала-Подільської громади
(2016-2020 рр.). Сертифікований тренер,
спеціаліст у сфері місцевого
самоврядування та молодіжної політики,.
Має практичний досвід реалізації
проектів та грантів на рівні
старостинського округу, взаємодії
старости із депутатами та апаратом
територіальної громади, жителями
громади, активізації жителів
старостинського округу.

Валерія Джафарова

Експерт із питань нотаріату, спадкового
права, реєстрації речових прав на
нерухоме майно. Начальник управління
нотаріату Східного Міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
(м.Харків). Автор статей журналу "Мала
енциклопедія нотаріуса".

Яна Брусенцова

Головний редактор та постійний автор
матеріалів всеукраїнських видань
"Радник старости» та «Місцеве
самоврядування». Юрист, спеціаліст із
питань децентралізації, діяльності
органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, виборчого
законодавства. Автор посібників на теми
діяльності органів місцевого
самоврядування.


