Інформаційний лист для кандидата на конкурс до
Громадської бюджетної комісії (ГБК)

Резюме у довільній формі
Автор ГБ 2,4,5. Маю досвід у реалізації проектів в галузі Освіта. Мала за честь поділитись досвідом як спікер у
Школі Громадського Бюджету. Амбітна, цілеспрямована та безапеляційно принципова до виконання Положення
про ГБ.
Основні мотиви кандидата стати членом ГБК з переліком важливих з погляду кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК
Хочу набути досвіду в усіх аспектах ГБ, бути корисною громаді, відстоюючи доброчесність та перспективу
існування ГБ в цілому, захищати усі сторони конфліктів принципово у рамках Положення про ГБ. Намагатимуся
внести свій вклад в недопущення заангажованості, кулуарності та політиканства в рядах усіх членів учасників
Бюджету Участі. Готова приймати активну участь в створені ініціатив та обговорені концепції покращення та
вдосконалення механізмів електронної демократії.
На мою думку принцип ранжування потенційних кандидатів у члени ГБК має бути доопрацьований. Вибір членів
ГБК має проводитись у декілька етапів у зв’яз ку із тим, що ран домна система може сформувати «однобокий»
склад ГБК. Перший етап мав би поділити кандидатів по напрямкам та категоріям, беручи до уваги статус експерта
кандидата у тому чи іншому напрямку виходячи із 10 існуючих категорій. Далі ран домно визначити по рівній
кількості кандидатів. І другим етапом провести ран домний вибір серед уже визначених осіб. Така система
виключить можливість формування ГБК у непропорційному співвідношенні професіоналів у тій чи іншій категорії.
Посилання на дані електронної системи про проєкти ГБ, подані кандидатом, які стали проєктами-переможцями, або
проєктами, що набрали мінімально необхідну кількість голосів; опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проєкти ГБ
Наша команда протягом вже 4 років створює найкомфортніше освітнє середовище в школах Оболонського району.
на реалізації https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/798
реалізований https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/279
реалізований https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/287
набрав необхідну мінімальну кількість https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/331
реалізований https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/95
реалізований https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/340
найбільш успішним вважаю проект №95
https://www.youtube.com/watch?
v=_Aq_wQZ_BAY&feature=share&fbclid=IwAR2jCT25ljxS5qDHc211Jv9OspAcqyffe5UpDOJ0TkAqMN36AIsAXuI9hhc
Про всі проєкти ГБ, щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів
Потенційний конфлікт інтересів може виникнути у разі виникнення спірних питань стосовно проектів поданих
школою №29 м.Києва, де навчаються мої діти. Інших потенційних конфліктів не маю. Я не являюсь депутатом,
помічником, державним службовцем та не працюю у комунальному підприємстві.

