
ЗВІТ 

про роботу за 2019 рік Навчально-наукового Центру соціологічних 

досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

 

Довідково: Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» створено 02 квітня 2015 року (Наказ Ректора 

університету № 108-к від 01.04.2015 р.). Навчально-науковий Центр 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону діє на підставі Положення 

(08-15/01 від 01.04.2015 р.), є загального-університетським  структурним 

підрозділом без права юридичної особи та підпорядковується проректору з 

наукової роботи.  Штатний розпис Центру передбачає посади директора 

структурного підрозділу, провідного фахівця та  фахівця І категорії.   

Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону є невід’ємною 

частиною  Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника.  Діяльність  Центру спрямована на розвиток Прикарпатського 

регіону шляхом синергування експертних потенціалів та ресурсних 

можливостей Університету задля розробки політик та проектів рішень на основі 

даних.  

Місія - сприяти сталому регіональному розвитку через належні дані для 

освітніх та молодіжних, економічних, культурних політик та 

формувати/просувати культуру/практики аналітично обґрунтованого прийняття 

рішень («Data-Based Decision Making Culture»).  

Цінності: доброчесність, професіоналізм, діалог, відкритість, 

партнерство. 

 

1. Наукова робота. Працівниками структурного підрозділу здійснюється 

наукова робота щодо підготовки 1 докторської дисертації за здобуття ступеня 

доктора соціологічних наук та  1 кандидатської дисертації на здобуття ступеня 



доктора філософії в галузі політології.  Директорка Центру, доц. Ольга 

Максимович - авторка дослідження   в галузі прикладної соціології, 

спеціальність 22.00.04 – «спеціальні та галузеві соціології» на тему 

«Міжкультурна комунікація як чинник формування ціннісних орієнтацій 

та соціально-статусних преференцій молоді прикордоння Східної та 

Центральної Європи», що виконувалося  в рамках цільового направлення на 

підготовку докторів наук  затребуваних Прикарпатським університетом на базі 

кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Станом на початок  2020 року  дослідниця 

опублікувала  достатню для подання на спеціалізовану Вчену раду кількість 

статей фахових в галузі прикладної соціології  (20  публікацій, в тому числі 5 у 

зарубіжних  виданнях),  підготувала текст монографії та текст дисертаційної 

роботи, склала міжнародний іспит на предмет знання іноземної мови та 

отримано сертифікат Британської Ради в Україні EILTS (В2). В рамках 

докторського дослідження було розроблено ряд авторських теоретичних 

положень, а також проведено низку прикладних досліджень з метою апробації 

теоретичних тверджень дисертаційного дослідження.  Так, було опитано учнів 

усіх 28 шкіл міста на предмет  вивчення ціннісних орієнтацій підростаючого 

покоління за підтримки Канадського інститут українських студій, реалізовано  

серію якісних дослідження в  рамках проекту «Реформи вищої освіти в 

Україні», що виконувався на замовлення МОН України та за підтримки 

Міжнародного фонду Відродження в Україні,   разом з партнерами реалізовано 

міжнародне порівняльне дослідження ціннісних орієнтацій молоді прикордоння 

Східної та Центральної Європи, а також  окремі тези дисертаційного 

дослідження були апробовані в рамках національного дослідження фактичного 

стану нерівностей в сучасному українському суспільстві, презентація якого 

відбулася в межах Другого конгресу Соціологічної асоціації України на базі 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та інших проектів.  

Аналітик  структурного підрозділу (за згодою), аспірант кафедри 

політології Прикарпатського національного університету Михайло Мосора  



працює над  кандидатською дисертацією на здобуття вченого ступеня 

кандидата політологічних наук з проблематики сепаратизму.  Дисертація 

виконується на кафедрі політології під керівництвом проф., д. політ. наук 

Монолатія С.В.  

Аналітикиня структурного підрозділу (за згодою), аспірантка кафедри 

теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Наталія Басараб працює 

над кандидатською дисертацією на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук під керівництвом  проф., д. пед.. наук Лисенко Н.В.   

 Впродовж 2019 року опубліковано 5 статей, втому числі 1 поза межами 

України (м. Будапешт, Угорщина) у співавторстві із науковим консультантом 

директорки Центру,  д.соц. наук,  завідувачкою кафедри соціології харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, віце-президентом 

Соціологічної асоціації України, проф.  Сокурянською Л. Г. Інша закордоння 

стаття опублікована в Празі, на сторінках видання «Європейський політико-

правовий дискурс», що є також фаховим виданням в галузі соціології. 

Теоретична стаття присвячена окремим аспектам моделювання  процесів 

міжкультурних комунікацій  в умовах європейського прикордоння 

опублікована на сторінках фахово видання в галузі  соціології (часопис 

HABITUS, м. Одеса).   

Сокурянська Л. Г., Максимович О. В. Міжкультурна комунікація як 

фактор формування ціннісних орієнтацій підліткової молоді прикордоння 

Східної та Центральної Європи (за результатами міжнародного 

дослідження) // Science and Education a New Dimension. Humanities and 

Social Sciences, VII(32), I.: 192,  BUDAPEST, 2019.  - С. 99 – 104. 

https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf    

Максимович О. Епістемологічні конструкти міфу в структурі 

міжкультурних комунікацій прикордоння // HABITUS: науковий журнал з 

соціології. – Вип. 10, 2019. – С.71 - 77.  

http://habitus.od.ua/journals/2019/10-2019/15.pdf 

https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf
http://habitus.od.ua/journals/2019/10-2019/15.pdf


Максимович О. Політико-ідеологічні орієнтації  підліткової молоді 

Прикарпаття   (за результатами опитування учнів випускних класів 

закладів загальної середньої освіти) // Європейський політико-правовий 

дискурс, 2019, Том 5, Вип. 5  – С.91 - 100.  

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2019/2019-6-

5/%D0%B5ppd_2019_6_5.pdf 

Мосора М. А. Політичне майбутнє Шотландії та Північної Ірландії. Два 

шляхи – один вибір? / М. А. Мосора // Прикарпатський вісник НТШ. 

Думка. - 2019. - № 4. - С. 87-98. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2019_4_7.  

Директорка Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень є 

членом редколегії Українського соціологічного журналу, що є фаховим в 

галузі соціології та  водночас – друкованим виданням Соціологічної асоціації 

України, професійної неурядової організації соціологів України.  Також,  

Максимович О.В. входить до складу редколегії міждисциплінарного 

часопису МІКС (секція соціології), наукового видання, що спеціалізується  в 

галузі урбаністики та локальної історії українських міст.  

2. Проектна діяльність. Звітній період для Центру соціологічних 

досліджень розпочався із масштабної презентації результатів соціологічного 

дослідження  туристичних потоків Прикарпаття, що виконувалося на 

замовлення Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА в рамках договору на 

надання послуг з проведення комплексного  вивчення туристичних потоків 

регіону. Впродовж року, в межах 4 хвиль, було проведено опитування туристів 

та екскурсантів  в усіх  14 районах та містах обласного значення, а також в м. 

Івано-Франківськ. Опитування проводилося  на 4 мовах: українська, англійська, 

польська та російська.  Принциповою новацією цього проекту постало  

багатофакторне моделювання вибірки  у урахуванням корегуючих коефіцієнтів 

для кожного району, що розроблялися на базі низки даних (як то статистична 

звітність, обсяги туристичного збору,  і інші)  ключовими серед яких були дані 

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/eppd_2018_5_5.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/eppd_2018_5_5.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2019/2019-6-5/%D0%B5ppd_2019_6_5.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2019/2019-6-5/%D0%B5ppd_2019_6_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2019_4_7


оператора мобільного зв’язку в розрізі статистик переміщень  абонентів  по 

території області, а також в’їзду та виїзду за межа області.  Застосування 

інноваційного підходу до розробки таких вибірок для мобільних груп 

генеральної сукупності є інноваційним і не має аналогів в Україні.  З-поміж 

інших індикаторів,  опитування туристів було спрямоване на вивчення  обсягів 

середньодобових витрат відвідувачів регіону з метою  оцінювання 

економічного ефекту від присутності індустрії туризму в регіоні.  Так,  було 

оцінено витрати в розрізі проживання, харчування,  дозвіллєвих практик та 

з’ясовано середньодобові витрати туристів, екскурсантів (одноденних 

відвідувачів) та іноземних туристів.   Безумовним здобутком проекту потало 

міжвідомче партнерство, яке охопило 108 суб’єктів туристичної індустрії  краю 

(готелі, садиби, музеї, туристично-інформаційні центри) від Болехова до 

Вкрховини, а також 35 осіб з середовища туристичної галузі регіону, які 

забезпечили партнерську підтримку проекту в регіоні.  Масив даних – 1200 

інтерв’ю, опрацьований в пакеті SPSS доступний для запитів на предмет 

найрізноманітніших зрізів чи кореляцій в межах отриманих даних, а публічна 

презентація проекту, що відбулася 25 лютого 2019 року  була відображена в  

численних  новинах як регіональних так і окремих всеукраїнських ресурсів (як 

то агенція «Укрінформ», фахові   всеукраїнські медіа в галузі туристичної 

індустрії). Коротка довідка дослідження разом з презентацією результатів 

доступна на сайті Прикарпатського університету.  

Другим, знову ж, обласним за масштабом проектом з вивчення 

громадської думки, що реалізовувався Центром соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону був  проект  з вивчення якості надання судових 

послуг на території Прикарпаття в рамках програми «Нове правосуддя» 

USAID (U-Report: оцінка якості надання судових послуг місцевими 

загальними судами Івано-Франківської області». Разом з партнерами, а саме 

Територіальним управлінням ДСА в Івано-Франківській області та ГО 

«Українська молодіжна група» було реалізовано опитування в обсязі 1400 

інтерв’ю.  Інноваційною складовою проекту постало те, що воно цілком 



виконувалося в цифровій формі на базі спеціалізованої платформи, розробку та 

сервісне обслуговування якої забезпечили науковці університету, зокрема – 

Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського 

регіону. Ця платформа на сьогоднішній день є важливим напрацюванням 

центру, адже вона має  багато переваг, в тому числі й  функції автоматичного 

опрацювання та візуалізації результатів. Аналогічно,  коротка довідка проекту, 

разом з  презентацією результатів розміщена на сайті університету.  Послуги з 

розробки та обслуговування цифрової платформи були надані через ТОВ 

«Науковий парк Прикарпатського університету». Обсяг залучених коштів в 

рамках  договорів на виконання послуг – 34 900 гривень; в рамках договорів на 

надання послуг експертного консультування та супроводу проекту – 47 012 

грн. ( Ольга Максимович, директорка Центру,експерт,  Любомир Никируй, 

експерт, Віталій Надурак, експерт).  

Науковці Центру спільно з науковим парком Прикарпатського 

університету розробили та успішно подали  до Стратегії  розвитку Івано-

Франківської області на 2021 – 2017 роки два проекти на виконання плану 

заходів з реалізації Стратегії («Посилення аналітичної спроможності регіону 

шляхом розбудови ресурсно-інфраструктурного забезпечення потреб регіону», 

«Забезпечення Інформаційно-аналітичних потреб Івано-Франківської області 

шляхом запровадження комплексного, щорічного моніторингу громадської 

думки»).   

Директорка Центру успішно пройшла відбір конкурсу експертів з 

оцінювання поданих проектів регіонального розвитку в рамках  ініціативи  

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”.    

Втім, ключовим проектним здобутком Центру впродовж звітного періоду 

є успішна заявка в  рамках програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусія-Україна 2014-2020 подана разом з  Вищою професійною 

школою м. Холм (Польща) та Брошнів-Осадською ОТГ. Наразі заявка 

перебуває в процесі контрактування. Проект «Ворота в Центральні Горгани: 

міжкультурний діалог на польсько-українському Прикордонні» спрямований 



на актуалізацію туристичного потенціалу Брошнів-Осадської ОТГ Івано-

Франківської області шляхом розробки проектів рішень для успішної промоції 

культурної спадщини та туристичного потенціалу території. Прикарпатський 

університет є головним бенефіціаром  даної розробки (авторка проекту – Ольга 

Максимович). Обсяг залучених коштів в раках цього проекту – 55 664, 57 EUR 

(1 614 272,53 грн.).  На момент подання цього звіту проект перебуває на стадії 

контрактування. 

3. Організаційний розвиток. Впродовж звітного періоду значна увага 

була спрямована на  організаційний розвиток підрозділу,його інституційне 

зміцнення шляхом формування по-перше, мережі внутрішньо-

університетського партнерства;  по-друге, дорадчої ради  зовнішнього, 

стратегічного партнерства; по-третє, формування при Центрі  групи експертів 

належного консалтингу за напрямами і, насамкінець - уточнення місії та 

ключових напрямів роботи підрозділу. Зокрема, було сформовано (за згодою) 

групу експертів з числа штатних співробітників Прикарпатського 

національного університету з огляду наявності значних досягнень, наукових 

розробок та публікацій в галузі експертного консультування  у складі 13 осіб  

(Додаток 2).  

Рада стратегічного партнерства при  Навчально-науковому Центрі 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону створена за поданням 

директорки Центру Розпорядженням проректора з наукової роботи 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за 

погодженням з учасниками Ради стратегічного партнерства) 

задля  забезпечення належної комунікації із стейкхолдерами  регіону (медіа, 

влада та органи місцевого самоврядування, бізнес-середовище, громадські 

організації). Рада діє на підставі Положення і є дорадчим 

органом  структурного підрозділу університету (Додаток 3).  

Сформовано та затверджено склад Правління  метою забезпечення 

належного врядування та ефективної роботи Навчально-наукового Центру 



соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника».   

4. Присутність в медіапросторі. Впродовж звітного періоду результати 

роботи структурного підрозділу висвітлювалися  у більш як сотні повідомлень 

регіональних (іноді й всеукраїнських)  медіа-ресурсів.  Налагоджено  

комунікацію із провідними медіа в регіоні.  

З-поміж інших публічних подій медійного характеру хотілося б виокремити 

експертні коментарі під час прямих ефірів з тематики національних екзит-полів 

виборів Президента України, а також виборів українського Парламенту, участь 

науковців університету в якості експертів під час теле-марафонів  суспільного 

мовлення  в Івано-Франківській області із кандидатами на посади депутатів до 

Верховної Ради України. Англомовна презентація д. філос. наук, проф. Віталія 

Надурака з проблематики критичного мислення  та прийняття рішень була 

проведена на базі центру «Вікно в Америку» (м. Івано-Франківськ). Низка 

спільних медійних заходів з проблематики інноваційних технологій в освіті 

відбулися на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem» 

(партнер Центру соціологічних досліджень), діяльність якого здійснюється в 

рамках проекту MoPED «Модернізація педагогічної вищої освіти з 

використання інноваційних інструментів викладання (586098-EPP-1-2017-1-

UA-EPPKA2-CBHE-JP).  

З-поміж інших публічних заходів,  вирізнимо участь науковців 

університету  в першому секційному засіданні з проблематики моніторингу та 

оцінювання, яка  у 2019 році в перше в  Україні запрацювала у форматі окремої 

секції з  моніторингу та оцінювання (КНУ ім. Т. Шевченка, соціологічний 

факультет). По-друге, участь  структурного підрозділу Університету в заходах 

Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні.  

Задля забезпечення належної комунікації розроблено сайт Центру на  

платформі  Прикарпатського університету  - https://analytics.pnu.edu.ua/  

5.  Громадська робота. Директорка Навчально-наукового Центру 

соціологічних досліджень є Головою Івано-Франківського регіонального 

https://analytics.pnu.edu.ua/


відділення Соціологічної асоціації України, а також учасником робочої групи з 

розробки Стратегії Івано-Франківської області до 2027 року.  

Звіт про наукову роботу Навчально-наукового Центру соціологічних 

досліджень Прикарпатського регіону  підготовлено на виконання наказу 

№792  від 22 листопада «Про підсумки наукової діяльності університеті за 

2019 р.  Звіт подано згідно графіку подання звітності структурними 

підрозділами університету (Додаток 1). Звіт  «Про роботу Навчально-

наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

заслухано і схвалено рішенням Науково-технічної ради ДВНЗ 

“Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” 

(Протокол №1 від 20 січня 2020 року).   

 

 

20.01.2020                                        директорка Центру, доц. Максимович О.В. 



Додаток № 1 

до наказу ректора № 792 

від від 22 листопада 2019  року 

Графік проведення сесії Науково-технічної ради  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

початок о 14:00      зал засідань (ауд. 205) 
 

№ Структурний підрозділ Дата 

1.  Ботанічний сад. Дендропарк «Дружба» 20.01.2020 

2.  Наукова бібліотека  

3.  

Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту 

металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

20.01.2020 

4.  
Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-

визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка 

20.01.2020 

5.  Проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» 20.01.2020 

6.  Центр полоністики 20.01.2020 

7.  Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства (НДЦНМ) 20.01.2020 

8.  Навчально-науковий Інститут історії, етнології і археології Карпат 20.01.2020 

9.  Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону  20.01.2020 

10.  Фізико-хімічний інститут 20.01.2020 

11.  Науковий інформаційно-аналітичних центр НАТО 20.01.2020 

12.  Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології 20.01.2020 

13.  Центр соціальних досліджень 20.01.2020 

14.  
Навчально-науковий центр якості надання освітніх послуг і дистанційного 

навчання 

20.01.2020 

15.  Навчально-науковий інститут українознавства 20.01.2020 

16.  Кафедра безпеки життєдіяльності 21.01.2020 

17.  Факультет природничих наук 21.01.2020 

18.  Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства та нанотехнологій 21.01.2020 

19.  Факультет математики та інформатики 21.01.2020 

20.  Фізико-технічний факультет 21.01.2020 

21.  Наукова бібліотека  21.01.2020 

22.  Кафедра фізичного виховання 21.01.2020 

23.  Економічний факультет 21.01.2020 

24.  Факультет туризму 21.01.2020 

25.  Навчально-науковий Коломийський інститут 21.01.2020 

26.  Факультет фізичного виховання і спорту 21.01.2020 

27.  Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 22.01.2020 

28.  Факультет історії, політології і міжнародних відносин 22.01.2020 

29.  Філософський факультет 22.01.2020 

30.  Навчально-науковий Юридичний інститут 22.01.2020 

31.  Навчально-науковий Інститут мистецтв 22.01.2020 

32.  Педагогічний факультет 22.01.2020 

33.  Центр інноваційних освітніх технологій 22.01.2020 

34.  Факультет іноземних мов 22.01.2020 

35.  Факультет філології 22.01.2020 

36.  Кафедра іноземних мов 22.01.2020 



 

Додаток 2  

про склад групи експертів при 

Навчально-науковому центрі 

соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Керівники напрямків: 

Якубів Валентина – керівник напряму «економіка», докторка економічних наук, 

професорка, проректора з наукової роботи Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Будник Олена – керівник напряму «освіта і молодіжна політика», докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки початкової освіти, директорка 

Центру інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem» 

Великочий Володимир – керівник напряму «культура», доктор історичних наук, 

професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

Експерти: 

Гурак Ігор – доцент кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Джус Оксана – доцент, завідувачка кафедри професійної освіти та інноваційних 

технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Климончук Василь – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

Миленька Мирослава – доцент, завідувачка кафедри біології та екології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Надурак Віталій – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства філософського факультету Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

Никируй Любомир – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла фізико-технічного 

факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

директор проекту наукової програми НАТО “Наука заради миру та безпеки”, 

координатор національного контактного пункту «Нанотехнології, сучасні матеріали та 

передові промислові виробництва» 



Осипчук Михайло – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математичного і функціонального аналізу факультету математики та інформатики 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

П’ятківський Роман – доцент, викладач вищої категорії Івано-Франківського 

коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії 

державного управління при Президентові України 

П’ятничук Ірина – доцентка кафедри управління та бізнес-адміністрування 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Червінська Інна – доцентка кафедри теорії та методики початкової освіти, 

завідувачка лабораторії «Гірська школа українських Карпат» Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

 

 

З членами  

групи погоджено                                                                                        О. Максимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

склад ради стратегічного партнерства 

при Навчально-науковому Центрі 

соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону  

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

п                 

Рада стратегічного партнерства при Навчально-науковому Центрі соціологічних 

досліджень Прикарпатського регіону  

 

Вінтоняк Віктор директор Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області 

Гайдар Володимир 
Директор КП «Палац Потоцьких «Простір інноваційних креацій 

«Палац»  

Дебенко Ігор 
генеральний директор Івано-Франківського обласного телебачення 

«Галичина», депутат Івано-Франківської обласної ради  

Джигіта Володимир Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації 

Джогола Михайло експерт «Центру політичних студій» 

 

Дружук Ірина спеціальний кореспондент  агенції «УКРІНФОРМ»  

Іванів Назарій Депутат Івано-Франківської обласної ради, Голова Брошнів-

Осадської ОТГ  

Кімакович Віктор директор департаменту освіти і науки Івано-франківської обласної 

державної адмінстрації 

Крайник Василь інформаційна агенція «Курс», журналіст 

Кромкач Надія Начальниця управління економічного та інтеграційного розвитку 

Івано-Франківської міської ради 

Нечвідова Олена журналістка телерадіокомпанії UA:КАРПАТИ  

Панасюк Руслан Директор Івано-Франківського центру розвитку місцевого 

самоврядування  

Передерко Віталій Начальник управління міжнародного співробітництва, 

євроінтеграції, туризму та інвестицій  Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

Попадюк Ігор Начальник Управління інвестиційної політики Івано-Франківської 

міської ради 

Рибак Оксана 
начальниця Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Івано-Франківській області 

Світлик Віталій координатор «Чесно. Фільтруй суд» в Івано-Франківській області  

Сидор Уляна Координатора Центру муніципального та регіонального розвитку  

 

Филюк  Юрій Виконавчий директор платформи «Промприлад», засновник 

платформи «Тепле місто» 

 

 

З членами  

ради погоджено                                                                                                             О. Максимович  

 

 

 


