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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКСПЕРТІВ
Ігор КОГУТ
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Голова Ради Лабораторії законодавчих
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Активний громадський діяч (зокрема, був керівником Секретаріату Всеукраїнського моніторингового комітету під час парламентських виборів 2002 року, Коаліції «Новий вибір 2004» - під
час президентських виборів 2004 року, керівником Кампанії
«Свідомий вибір 2006» під час парламентських виборів 2006
року), політолог. Має значний досвід роботи у Верховній Раді
України. З 2000 року - голова Ради Лабораторії законодавчих
ініціатив. З 2001 року - головний редактор журналу «Часопис
ПАРЛАМЕНТ». З 2006 року - директор Української школи політичних студій. З 2009 року - директор Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА».

Лілія БАРАН

Міжнародний фонд Відродження

Дмитро ГНАП

Народився у м. Донецьк. Закінчив філософський факультет
Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах СТБ, Перший Національний, UBC. Автор журналістських
розслідувань для програми «Знак Оклику» (телеканал ТВі) та
інтернет-видання «Українська Правда». Координатор і репортер агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо».

Координатор і репортер, агентство Слідство.Інфо; журналіст,
Hromadske TV

Людмила
ПАНКРАТОВА
Адвокат, медіа юрист,
медіа тренер

Людмила має дванадцятирічний досвід адвоката з питань інформаційних спорів та захисту прав людини, а також великий
досвід тренерської роботи, провела більше 100 семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів для журналістів, юристів та
суддів України з питань міжнародних стандартів свободи слова.
Медіаюрист веде справи у Європейському суді з прав людини
та в рамках діяльності Інституту розвитку регіональної преси
(ІРРП) надає правову допомогу журналістам.*
* - інформація взята з відкритих джерел

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки
Міжнародного фонду “Відродження“
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Дмитро СНОПЧЕНКО
Тренер, фахівець ITконсалтингової компанії «Об’єднання Юг»

Олег ШИНКАРЕНКО
Мультимедійний журналіст

Інна ГАДЗИНСЬКА
Редактор, Корпоративні медіа, Вейсберг
і партнери

Дмитро ЛИСИЦЬКИЙ
Керівник UMH Digital

Має 10-річний досвід роботи у сфері інформаційної безпеки
у банках, сфері даржавного сектору та бізнес-структурах. Займається комплексним створення систем безпеки всіх рівнів.
Останнім часом проводить тренінги, зокрема для журналістів
щодо захисту інформації.

Отримав освіту інженера з автоматики, перекладача з англійської мови та журналіста. З 2008 року мешкає у Києві, де займається журналістикою та мультимедіа. Створює два авторських
подкасти на «Громадському радіо»: «Філософський Барабан»
та «Механіка Революції». Лауреат літературної премії «Смолоскип» (2006), стипендіат Фонду «Розвиток України» (2013). Автор
збірки оповідань «Як зникнути повністю», романів «Смачного!»
та «Кагарлик».

Медіа-тренер, редактор. Нині керівник проектів у центрі «Корпоративні медіа» http://c-media.com.ua/. Раніше – заступник головного редактора, головний редактор мультимедійного ньюзруму
«Газеты по-киевски», головний редактор мережі гіперлокальних
міських видань «Газета нашего района». Досвід роботи в галузі
медіа - 13 років. В якості медіатренера співпрацює з Інститутом
Розвитку Регіональної Преси (ІРРП), Асоціацією Української
Преси (АУП), Асоціацією Незалежних Регіональних Видавців
України (АНРВУ), представництвом Фонду Аденауера в Україні,
Інтерньюз Нетворк в Україні, FOJO International Institute (Швеція). Компетенції: організація роботи мультимедійних медіа,
планування та виробництво контенту для різних платформ
Комерційний директор групи 1+1 у 2009 – 2012 рр. Один із
засновників компанії GlobalLogic (2004-2009). Розпочав свій
кар’єрний шлях у рекламному холдингу Publicis, працював у
медіа-баїнговому агентстві Starcom. Отримав ступінь MBA в
Columbia Business School та London Business School. Альмаматер – Київський Національний Університет ім. Т. Шевченко,
спеціальність – прикладна математика.
Linkedin - http://ua.linkedin.com/in/lisitsky/

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки
Міжнародного фонду “Відродження“

