
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  

громадської організації "Одеський інститут соціальних технологій" 

на включення до списку кандидатів до складу Громадської ради,  

які братимуть участь в установчих зборах по формуванню складу  

Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації 

 

№ 

з/п 
Найменування Зміст 

1  Прізвище,  

ім'я, по батькові 

КРУПНИК АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ 

2  Число, місяць, рік і 

місце народження 

23.05.1953 

м. Ступіно, Московської області 

3  Громадянство Громадянин України 

4  Посада, місце роботи Доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

5  Посада в інституті 

громадянського сусп-ва 

Директор ГО "Одеський інститут соціальних технологій"  

6  Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

 

 

Освіта: 

- Одеський інститут інженерів морського флоту, інженер-

судномеханік (1975);  

- ОРІДУ НАДУ при Президентові України, магістр 

державного управління (1999); 

Науковий ступінь – кандидат політичних наук. 

Трудова діяльність: 

- Чорноморське ЦПКБ, конструктор (1975-1980 р.); 

- Одеський СРЗ ім. 50-річчя України, нач. КБ (1980-1985); 

- Південний НДІ Морського фоту, заст.нач.від. (1985-1990); 

- Жовтнева райрада, керівник експертн. групи (1990-1994); 

- Міський центр соціальної допомоги, директор (1994-1998); 

- ОРІДУ НАДУ при Президентові України, ст. викладач, 

доцент (2001 – т.ч.); 

- Директор ГО "Одеський інститут соціальних технологій" 

(1999 – т.ч.); 

- Голова Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації 

населення (2007-2016); 

- Член Координаційної ради з питань розвитку громадянсь-

кого суспільства при Президентові України (2012-т.ч.); 

- Депутат Одеської міської ради трьох скликань (1990-2002). 

7  Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

65023, Україна, м. Одеса, Соборна площа, 10/12. 

+38-067-483-53-80; 

andrew.kroupnik@gmail.com 

 

 

Делегований представник  

громадської організації 

"Одеський інститут  

соціальних технологій"       А.С. Крупник 

25.02.2021 



 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ГО "ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"  

ЗА ПЕРІОД ІЗ СЕРПНЯ 2020 РОКУ ПО СІЧЕНЬ 2021 РОКУ 

Уся діяльність ОІСТ протягом вказаного періоду проходила в умовах карантину, 

пов'язаного із пандемією хвороби Covid-19, що вплинуло на результати цієї діяльності.     

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Вийшли наукові публікації у вітчизняних фахових журналах та науково-популярні 
публікації за авторством членів ОІСТ: 

- Абрамова Є., Крупник А. ЦНАП в умовах карантину: секрети належної організації 
роботи; 

- Осадчук С., Крупник А. Фінансова децентралізація в контексті реформування 
місцевого рівня: позитивні зміни та нагальні проблеми; 

- Крупник А. Механізми реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства;  

- А. Крупник. Відповідальність депутатів та голів громад: що після виборів?;  

- А. Крупник, А. Орлова. Принципи доброго врядування: європейський досвід та 
українські реалії;  

- Як готувати експертні пропозиції до органів місцевої влади? Інтерв'ю з 
А.С. Крупником  

- Липовська С., Крупник А. Нові районні ради: торуємо шлях в невідоме  

- Кривенко Ю., Крупник А. Вакцинація від Covid-19: добровільно чи обов’язково?  

- Липовська С. "Підвищення кваліфікації публічних службовців у дистанційному 
режимі в період карантину". 

- Липовська С. "Кандидатський резерв та резерв державних службовців – це різні 
поняття" 

- Саханенко С. "Самоврядування в Україні: однорівневість чи багаторівневість"; 

- Саханенко С. "Етнічні чинники анатомії децентралізації"; 

- Нагорнюк О. – "Як карантин змінив спілкування в експертному середовищі та в 
освітньому процесі"; 

- Нагорнюк О. "Громадянська активність через неформальну освіту: як це працює 
у режимі онлайн". 

https://uplan.org.ua/analytics/pidvyshchennia-kvalifikatsii-publichnykh-sluzhbovtsiv-u-dystantsiinomu-rezhymi-v-period-karantynu/
https://uplan.org.ua/analytics/pidvyshchennia-kvalifikatsii-publichnykh-sluzhbovtsiv-u-dystantsiinomu-rezhymi-v-period-karantynu/


 А. Крупник разом із О. Дуліною розробили навчальну програму та силабус для 

дисципліни «Соціальні технології в розвитку громад».  

 С. Саханенко, А. Крупник, Н. Піроженко, О. Дуліна узяли участь у написанні 

навчального посібника "Регіональне управління" та колективної монографії 

"Багаторівневе управління в умовах модернізації публічної влади і становлення 

демократичного врядування в Україні". 

 У серпні-жовтні 2020 року А. Крупник та А. Орлова у складі Робочої групи 

Секретаріату КМУ взяли участь у розробці розділів "Механізми реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства" і 

"Моніторинг та оцінювання Національної стратегії". 

 07.09.2020 експерти ОІСТ узяли участь у дистанційні зустрічі в межах проєкту 

«Громади проти СOVID-19: як жити далі в умовах пандемії", для пошуку рішень і 

вироблення рекомендації для влади, бізнесу та активних жителів щодо організації 

життя у громадах в умовах епідемії коронавірусу. 

 23.10.2020 року ОІСТ організував онлайн-дискусію на тему: "Безпека Південної 

Пальміри", яка була присвячена обговоренню сучасних проблем у сфері 

громадської безпеки міста-мільйонника та шляхів їхнього вирішення на основі 

співпраці державних і недержавних суб'єктів охорони громадського порядку. 

 

ЕКСПЕРТНА ТА ГРОМАДСЬКА РОБОТА ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 Є. Абрамова, О. Дуліна, А. Крупник, С. Липовська, А. Орлова, Н. Піроженко, 

С. Саханенко виконували функції експертів Громадської мережі публічного права та 

адміністрації UPLAN. О. Нагорнюк виконувала функції комунікаційної менеджерки 

цієї Мережі. 

 Крім того, А. Крупник виконував функції як член Координаційної ради з питань 

розвитку громадянського суспільства при Президентові України, член двох 

конкурсних комісій в Одеській області з відбору проектів НГО для реалізації за 

рахунок обласного бюджету, а також як експерт-аналітик ВГО "Асоціація сприяння 

самоорганізації населення" та регіональний координатор Мережі UPLAN. 

 С. Саханенко виконував експертні функції як член міжвідомчої регіональної 

робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального 

устрою базового та районного рівнів Одеської області та як голова Всеукраїнської 

асоціації присяжних.  

 Н. Піроженко пройшла навчання через платформу Prometheus за дистанційними 

курсами: «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з 

громадськістю», «Соціальний менеджмент і залучення зацікавлених сторін», 

«Підготовка та впровадження проектів розвитку громад», «Децентралізація: від 

патерналізму до відповідального розвитку», «Менеджмент». 

 А. Крупник підготував і провів для 6 міст Донбасу, які увійшли до складу ОТГ, 

навчальні програми "Участь громадськості у прийнятті управлінських рішень" та 

"Участь громадськості в розвитку громад". 

 Крупник А. та Орлова А. розробили Систему критеріїв та показників оцінювання 

реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні, яка оприлюднена на сайті ОІСТ. 



 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ІНШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ 

 Продовжується співпраця з ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення" 

(Одеса, О. Колесніков), Центром політико-правових реформ (м. Київ, І. Коліушко), 

Українським незалежним центром політичних досліджень (М. Лациба), Благодійним 

фондом "Горєніє" (Д. Гречко), Фондом "Творча ініціатива" (В. Панько"), Одеською 

обласною організацією Комітету виборців України (А. Бойко), Одеським відділенням 

Національної спілки журналістів України (Ю. Работін). 

 Встановлено партнерські ділові контакти із Спілкою об'єднань громадян 

"Об'єднання організацій роботодавців Одеської області" (виконавчий директор – 

голова ГФ з охорони громадського порядку І. Дубчак). 

 Встановлено партнерські контакти з консорціумом громадських організацій 

молодіжної спрямованості: ГО "Молода громада" (І. Старчикова) та "Молодіжна 

корпорація" (Л. Лєвих), яку координує головний експерт "Розумної взаємодії"  

(В. Георгієнко). 

 

УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ ПРОЄКТІВ 

 Разом із ЦППР створено та налагоджено діяльність Громадської мережі публічного 

права та адміністрації UPLAN в межах Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!». 

 Разом із ВАССН: реалізовано проєкт «Антикорупційна екосистема в громаді. 

 Разом із ВАССН: реалізовано проєкт «Громади проти СOVID-19: як жити далі в 

умовах пандемії?    

 Разом із ВАССН реалізовано проєкт «Побудова діалогу та взаєморозуміння між 

громадами Ізмаїльського району. 

 Разом із БФ "Горєніє": реалізовано проєкт "Розвиток ОТГ" для територіальних громад 

Донецької і Луганської областей. 

 

 

Директор ОІСТ       А.С. Крупник  



 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ 

ГО "ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 

 

 

Місцезнаходження ОІСТ: 65023, Україна, м. Одеса, Соборна площа, 10/12.  

Тел: +38-067-483-53-80;  

E-mail: andrew.kroupnik@gmail.com  

Сайт ОІСТ: https://oistkp.blogspot.com  

 

 

Директор ОІСТ         А.С. Крупник 



 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, КРУПНИК АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ, є керівником громадської організації "Одеський 

інститут соціальних технологій". Маю багаторічний досвід громадської, виробничої, викладацьої 

та наукової діяльності, зокрема, у сфері організації та управління в публічній сфері. Маю також 

досвід роботи у складі громадських рад при Одеській ОДА та при Міністерстві юстиції України. 

Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації є реалізація та захист законних економічних, соціальних, творчих, вікових та інших 

інтересів жителів Одеської області на основі розвитку співпраці органів публічної влади з 

інститутами громадянського суспільства та небайдужими громадянами.  

У складі громадської ради планую займатися експертною діяльності у сфері владно-

громадської взаємодії та сприяння розвитку громадянського суспільства в області. 

Вважаю, що громадська рада при Одеській ОДА має стати для інших громадських рад 

зразком організації спільної продуктивної роботи влади і громадськості на благо Одеського 

регіону і нашої країни. 

 

Делегований представник  

громадської організації 

"Одеський інститут  

соціальних технологій"       А.С. Крупник 

25.02.2021  
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