
ПРОТОКОЛ №7 
засідання Ради роботодавців 

Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму 
Національного університету біоресурсів і природокористування України

від 05 лютого 2021 р. (оп-ііпе).

ПРИСУТНІ: Бакун Юрій Олександрович, Бондар Юрій Миколайович, Васильєв Володимир 
Павлович, Ващенко Юлія Олександрівна, Гаврилова Яніна Юріївна, Дідух Марія Миколаївна, 
Іванов Валерій Юхимович, Корінець Роман Ярославович, Кудінова Наталія Петрівна, Лутак 
Віталій Анатолійович, Опанащук Юрій Якович, Рибчинський Родіон 
Станіславович, Світлична Олена Олександрівна, Старинець Олександр Георгійович, 
Фурсенко Іван Миколайович, Юхновський Олег Іванович, Тимошенко Тетяна Олександрівна.

ЗАПРОШЕНІ: Вержиховський Олександр Мар’янович, Грицяк Наталія Василівна, Довбіус 
Інна Олександрівна, Жемойда Олександр Віталійович, Клебанова Людмила Генадіївна, 
Краснолуцький Олександр Васильович, Латанюк Наталія Вікторівна, Лещенко Оксана 
Володимирівна, Лещенко Роман Миколайович, Мєтєлєва Інна Дмитрівна, Самосуд Світлана 
Василівна, Цикаленко Тамара Вікторівна, Шевченко Ольга Петрівна.

Членів ради -  20 
Присутні -17 
Запрошені - 14

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про оновлення складу Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП 
України.

2. Про освітнє середовище та стан підготовки до акредитації освітніх програм зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського), 
другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

3. Про внесення та розгляд пропозицій щодо перегляду освітніх програм та навчальних 
планів з підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» для приведення їх у відповідність до вимог ринку праці.

4. Різне.
4.1 .Про оновлення анкет щодо покращення освітнього середовища, формування 

студентоцентричного підходу щодо забезпечення якості освіти та оновлення освітніх програм. 
4.2. Про поділ Ради роботодавців ННІ на 2 секції.

**

ВИСТУПИЛИ: Фурсенко Іван Миколайович, перший заступник керівника
Всеукраїнської асоціації громад. Доповідач зазначив необхідність оновлення складу Ради 
роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму з метою удосконалення організації освітнього 
процесу в інституті в частині оптимізації комплексу навчальних дисциплін, а також 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Особливу увагу звернув на спеціальність 281 
«Публічне управління та адміністрування».

УХВАЛИЛИ:
- ввести до складу Ради роботодавців ННІ НОІТ:

1. Вержиховський Олександр Мар’янович - директор департаменту з питань безпеки 
життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового 
комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України.
2. Грицяк Наталія Василівна -  завідувач сектору аналітичної роботи Національного агенства 
України з питань державної служби.



3. Дювбіус Інна Олександрівна -  головний спеціаліст відділу організаційно-методичного 
забезпечення та заохочувальної політики Департаменту персоналу Міністерства 
регіонального розвитку України.
4. Жемойда Олександр Віталійович -  директор департаменту багатосторонніх та 
двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України.
5. Клебанова Людмила Генадіївна -  Голова правління Всеукраїнської громадської 
організації «Рада жінок-фермерів України».
6. Краснолуцький Олександр Васильович - заступник Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України.
7. Латанюк Наталія Вікторівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, директор КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївськош району м. Києва».
8. Лещенко Оксана Володимирівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, заступник 
начальника управління Держгеокадастру України.
9. Лещенко Роман Миколайович - Міністр аграрної політики та продовольства України.
10. Мєтєлєва Інна Дмитрівна - Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, 
заступниці Голови правління з А§гіРооо1 ТесЬ.
11. Самосуд Світлана Василівна - Голова профспілки працівників агропромислового 
комплексу України.
12. Старинещь Олександр Георгійович, Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики.
13. Цикаленко Тамара Вікторівна - випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, Голова 0СН 
«Голосієво».
14. Шевченко Ольга Петрівна - заступник Голови Держпродспоживслужби.

Оновлений список Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму (додаток 1).

ГОЛОСУВАЛИ:
З А - 17 
ПРОТИ-0  
УТРИМАЛИСЬ -0

За підсумками голосування:

Членів ради -  34 
Присутні -  31 
Запрошені - 0

2. Про освітнє середовище та стан підготовки до акредитації освітніх програм зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського), 
другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

СЛУХАЛИ: гарантів освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», Приліпка С.М. (ОПП підготовки магістрів)', Грищенко І.М.(ОНП 
підготовки РИП доктор філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»), 
які представили свої освітньо-професійні та освітньо-наукову програми за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування».

Олійник В„В. зазначив, що формування нової генерації публічних службовців 
засновується на тому, що ефективне публічне адміністрування вимагає від державних 
службовців відповідних компетентностей, опанування різними видами управлінської 
діяльності, орієнтації на забезпечення публічних інтересів, прав та свобод громадян;



представив програмні компетентності (загальні, фахі ві (предметні)) відповідно до стандарту 
вищої освіти першого (бакалаврського рівня), а також Національної рамки кваліфікацій. 
Доповідач розкрив сучасні вимоги до підготовки фахівців для роботи у сфері публічного 
управління та адміністрування відповідно до стратегії державної кадрової політики.

Приліпко С.М. представив присутнім проект освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік 
та запросив до обговорення присутніх на засіданні членів ради роботодавців, НПП та 
бакалаврів, магістрів і аспірантів.

Грищенко І. М. презентувала присутнім на засіданні проект освітньо-наукової програми 
підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2020-2021 
навчальний рік та відмітила, що програма розроблена з урахуванням вимог до дев’ятого рівня 
Національної рамки кваліфікацій і проекту стандарту для підготовки РГО за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування». При цьому зауважила, що динамічні зміни в 
управлінні державою, зміни підходів до управління на місцевому рівні, постійне оновлення 
законодавства, що регулює питання проходження публічної служби вимагають налагодження 
більш динамічної співпраці з роботодавцями і запропонувала проводити анкетування щодо 
доцільності тієї чи іншої дисципліни в освітніх програмах, а також посилити практичну 
складову підготовки здобувачів.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію гарантів освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» взяти до відома.
2. Визнати позитивним стан підготовки до акредитації освітніх програм зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського), другого 
(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -3 1
ПРОТИ -0  
УТРИМАЛИСЬ -0

3. Про внесення та розгляд пропозицій щодо перегляду освітніх програм та навчальних 
планів з підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» для приведення їх у відповідність до вимог ринку праці.

СЛУХАЛИ: Вержиховського О.М., члена Ради роботодавців, директора департаменту з 
питань безпеки життєдіяльності, охорони навко. ишнього природного середовища та 
агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який звернув увагу, 
що існує багато підходів щодо управління змінами та впровадження нових процесів, які 
доцільно застосовувати для щорічного оновлення освітніх програм. Він також відмітив, що в 
ПНІ неперервної освіти і туризму чітке розуміння та дотримання основних чотирьох етапів: 
всі учасники освітнього процесу: 1) знають про щорічне системне удосконалення освітніх 
програм і навчальних дисциплін; 2) хочуть бути учасниками цього процесу; 3) розуміють, що 
і як мають робити, щоб було враховано їх думку; 4) довіряють один одному. Виступаючий 
також акцентував увагу на посиленні підготовки фахівців для органів публічної влади в 
частині формування та розвитку лідерських навичок.

Клебанову Л.Г., члена Ради роботодавців, голову правління Всеукраїнської громадської 
організації «Рада жінок-фермерів України», яка акцентувала увагу на зростаючій ролі 
громадських організацій і ролі активної громадянської позиції людей у розвитку 
територіальних громад та рекомендувала включите в освітні програми тематику щодо 
розвитку громад в Україні, а також щодо формування тендерної культури у здобувачів вищої 
освіти.



Самосуд С.В., Голову профспілки працівників агропромислового комплексу України, 
члена Ради роботодавців, яка відмітила, що сьогодення диктує нові вимоги до підготовки 
фахівців магістерської програми «Публічне управління та адміністрування», насамперед: 
уміння створювати та реалізовувати проекти, команди однодумців, вміння ефективно 
комунікувати. Ці вимоги ринку праці обов’язково мають бути враховані при оновленні 
освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з публічного 
управління та адміністрування.

ВИСТУПИЛИ:

Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанівської селищної ради Київської 
області, член Ради роботодавців, у своєму виступі відмітив професійні компетентності, якими 
повинен володіти випускник за даною спеціальністю, готовий зразу після закінчення навчання 
фахово виконувати свої посадові обов’язки в органах публічної влади в період реформування 
адміністративно-територіального устрою, формування нових повноважень органів державної 
влади та місцевого самоврядування, зокрема: вміння ефективно комунікувати, працювати в 
команді, знати сучасні інформаційно-комунікаційні технології,

УХВАЛИЛИ:
Інформацію членів ради роботодавців взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
З А - 31 
ПРОТИ-0  
УТРИМАЛИСЬ -0

4. Різне.
4.1 .Про оновлення анкет щодо покращення освітнього середовища, формування 

студентоцентричного підходу щодо забезпечення якості освіти та оновлення освітніх програм.
СЛУХАЛИ: гарантів освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування», Олійника В.В. (ОПП підготвки бакалаврів) Приліпка С.М. (ОПП 
підготовки магістрів)-, Грищенко І.М. (ОНП підготовки РЬВ доктор філософії галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування»). Виступаючі зазначили, що з метою 
забезпечення і покращення освітнього середовища, формування студентоцентричного підходу 
щодо забезпечення якості освіти та оновлення освітніх програм вкрай важливим є постійне 
оновлення анкетування серед здобувачів вищої освіти, а також стейкхолдерів. Вони звернули 
увагу, що необхідний зворотній зв'язок від роботодавців, здобувачів першого, другого та 
третього рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та 
науково-педагогічних працівників, залучених до підготовки фахівців за даною спеціальністю.

Доктор наук з державного управління Грищенко І.М. звернула увагу на три ключові 
моменти анкетування, що є надважливими при оновленні освітніх програм, зокрема, це: 1) 
кількість та якість заповнених анкет; 2) зацікавленість гарантів освітніх програм та науково- 
педагогічних фахівців у оновленні програм та дисциплін; 3) бажання дослухатися до 
результатів анкетування.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію виступаючих взяти до відома.
2. Проводити щорічно анкетування щодо забезпечення якості освіти та оновлення 

освітніх програм серед здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів.
ГОЛОСУВАЛИ:
З А - 31
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ -0



4.2. Про поділ Ради роботодавців ННІ на 2 секції.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальова О.В., директор ННІ неперервної освіти і туризму Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, яка запропонувала з метою 
удосконалення освітнього процесу і підвищення якості роботи Ради роботодавців інституту 
створити секції Ради: 1) «Публічного управління та менеджменту»; 2) «Готельно- 
ресторанного бізнесу, туризму і дорадництва» (додаток 2).

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Ковальової О.В. взяти до відома.
2. Затвердити секції Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму.

ГОЛОСУВАЛИ: 
З А - 31 
ПРОТИ-0  
УТРИМАЛИСЬ -0

Голова Ради роботодавців ННІ 
неперервної освіти і туризму

0 '

Секретар В.В. Олійник



ВИСТУПИЛИ:
Ковальова О.В., директор ННІ неперервної освіти і туризму Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, яка запропонувала з метою 
удосконалення освітнього процесу і підвищення якості роботи Ради роботодавців інституту 
створити секції Ради: 1) «Публічного управління та менеджменту»; 2) «Готельно- 
ресторанного бізнесу, туризму і дорадництва» (додаток 2).

4.2. Про поділ Ради роботодавців ННІ на 2 секції.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Ковальової О.В. взяти до відома.
2. Затвердити секції Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму.

ГОЛОСУВАЛИ: 
З А -3 1  
ПРОТИ -0  
УТРИМАЛИСЬ -0

Голова Ради роботодавців ННІ 
неперервної освіти і туризму

0 '

Секретар В.В. Олійник



Рада роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму

1. Бакун Юрій Олександрович, Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих 
служб України.

2. Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанівської селищної ради Київської 
області.

3. Васильєв Володимир Павлович, Голова «Спілки розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні».

4. Ващенко Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дорослого населення Департаменту охорони здоров'я м.Києва.

5. Вержиховський Олександр Мар’янович - директор департаменту з питань безпеки 
життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового 
комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. Гаврилова Яніна Юріївна, Голова правління спілки «Всеукраїнська асоціація гідів».
7. Гордієнко Алла Олександрівна -  начальник відділу кадрового менеджменту 

Міністерства регіонального розвитку України.
8. Грицяк Наталія Василівна -  завідувач сектору аналітичної роботи Національного 

агенства України з питань державної служби.
9. Дідух Марія Миколаївна, директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний 

форум», заступник Голови Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму.
10. Довбіус Інна Олександрівна -  головний спеціаліст відділу організаційно- 

методичного забезпечення та заохочувальної політики Департаменту персоналу Міністерства 
регіонального розвитку України.

11. Жемойда Олександр Віталійович -  директор департаменту багатосторонніх та 
двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України.

12. Іванов Валерій Юхимович, Віце-президент Федерації спортивного туризму України, 
майстер спорту, судця національної категорії зі спортивного туризму.

13. Клебанова Людмила Генадіївна -  Голова правління Всеукраїнської громадської 
організації «Рада жінок-фермерів України».

14. Корінець Роман Ярославович, Всеукраїнська громадська організація «Національна 
асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», Голова Ради роботодавців ННІ 
неперервної освіти і туризму.

15. Краснолуцький Олександр Васильович - заступник Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України.

16. Кудінова Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу добору та розвитку 
персоналу управління кадрового забезпечення Держпродспоживслужби України.

17. Латанюк Наталія Вікторівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, директор КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва».

18. Лещенко Роман Миколайович - Міністр аграрної політики та продовольства 
України.

19. Лещенко Оксана Володимирівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, заступник 
начальника управління Держгеокадастру України.

20. Лутак Віталій Анатолійович, головний спеціаліст відділу організаційного 
забезпечення та контролю головного управління вищої освіти, директорату вищої освіти і 
освіти дорослих МОН України.

21. Магалецька Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, керівник відділу 
навчання Кеікауїз Ноіеі Отоир.

22. Мєтєлєва Інна Дмитрівна - Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, 
заступниця Голови правління з АдгіРоосІ ТесЬ.

Додаток 1



23. Міщенко Валерія, начальник управління кадрового забезпечення Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

24. Опанащук Юрій Якович, Голова правління асоціації готельних об'єднань та готелів 
міст України, к.е.н., заслужений працівник сфери послуг України.

25. Рибчинський Родіон Станіславович, Громадська спілка «Борошномели» України, 
Голова спілки.

26. Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, національний 
експерт туристичної галузі.

27. Самосуд Світлана Василівна - Голова профспілки працівників агропромислового 
комплексу України.

28. Світлична Олена Олександрівна, директор туристичної фірми ТОВ «ТА» 
«7 футів».

29. Старинець Олександр Георгійович, Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики.

30. Тимошенко Тетяна Олександрівна, Голова ради «Всеукраїнська Федерація 
роботодавців у сфері туризму України».

31. Цикаленко Тамара Вікторівна - випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, Голова ОСН 
«Голосієво».

32. Фурсенко Іван Миколайович, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації 
громад.

33. Шевченко Ольга Петрівна - заступник Голови Держпродспоживслужби.
34. Юхновський Олег Іванович, Голова комітету підприємців агропромислового 

комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України.



Додаток 2

Секції Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму

НУБіП України 

Секція «Публічного управління та менеджменту»:

1. Бакун Юрій Олександрович, Національна асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб України.

2. Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанівської селищної ради 
Київської області.

3. Ващенко Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дорослого населення Департаменту охорони здоров'я м.Києва.

4. Вержиховський Олександр Мар’яновкч - директор департаменту з питань 
безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та 
агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5. Гордієнко Алла Олександрівна -  начальник відділу кадрового менеджменту 
Міністерства регіонального розвитку України.

6. Грицяк Наталія Василівна -  завідувач сектору аналітичної роботи Національного 
агенства України з питань державної служби.

7. Довбіус Інна Олександрівна -  головний спеціаліст відділу організаційно- 
методичного забезпечення та заохочувальної політики Департаменту персоналу Міністерства 
регіонального розвитку України.

8. Жемойда Олександр Віталійович -  директор департаменту багатосторонніх та 
двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України - Голова секції

9. Клебанова Людмила Генадіївна -  Голови правління Всеукраїнської громадської 
організації «Рада жінок-фермерів України».

10. Краснолуцький Олександр Васильович - заступник Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України.

11. Кудінова Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу добору та розвитку 
персоналу управління кадрового забезпечення Держпродспоживслужби України.

12. Латанюк Наталія Вікторівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, директор КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва».

13. Лещенко Оксана Володимирівна -  випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, заступник 
начальника управління Держгеокадастру України.

14. Лещенко Роман Миколайович - Міністр аграрної політики та продовольства 
України.

15. Мєтєлєва Інна Дмитрівна - Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, 
заступниця Голови правління з АдгіРоосІ ТесЬ.

16. Самосуд Світлана Василівна - Голова профспілки працівників агропромислового 
комплексу України.

17. Старинець Олександр Георгійович, Керівник секретаріату Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної та земельної політики.

18. Цикаленко Тамара Вікторівна - випускник освітньо-професійної програми 
281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня, Голова ОСН 
«Голосієво».

19. Фурсенко Іван Миколайович, перший заступник керівника Всеукраїнської 
асоціації громад.

20. Шевченко Ольга Петрівна - заступник Голови Держпродспоживслужби.
21. Юхновський Олег Іванович, Голова комітету підприємців агропромислового 

комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України.



Секція «Готельно-ресторанного бізнесу, туризму і дорадництеа»\

1. Бакун Юрій Олександрович, Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих 
служб України.

2. Васильєв Володимир Павлович, Голова «Спілки розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні».

3. Гаврилова Яніна Юріївна, Голова правління спілки «Всеукраїнська асоціація гідів».
4. Дідух Марія Миколаївна, директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний 

форум».
5. Іванов Валерій Юхимович, Віце-президент Федерації спортивного туризму України, 

майстер спорту, суддя національної категорії зі спортивного туризму.
6. Корінець Роман Ярославович, Всеукраїнська громадська організація «Національна 

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», Голова секції.
7. Лутак Віталій Анатолійович, головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення та контролю головного управління вищої освіти, директорату вищої освіти і 
освіти дорослих МОН України.

8. Магалецька Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, керівник відділу 
навчання Кеікауїз Ноіеі Огоир.

9. Міщенко Валерія, начальник управління кадрового забезпечення Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

10. Опанащук Юрій Якович, Голова правління асоціації готельних об'єднань та готелів 
міст України, к.е.н., заслужений працівник сфери послуг України.

11. Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, національний 
експерт туристичної галузі.

12. Світлична Олена Олександрівна, директор туристичної фірми ТОВ «ТА» 
«7 футів».

13. Тимошенко Тетяна Олександрівна, Голова ради «Всеукраїнська Федерація 
роботодавців у сфері туризму України».

14. Юхновський Олег Іванович, Голова комітету підприємців агропромислового 
комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України.

15. Рибчинський Родіон Станіславович, Громадська спілка «Борошномели» України, 
Голова спілки.


