Резюме:
Освіта: 2013-2019 КНУ імені Тараса Шевченка, 2014-2015 Університет Мартина Лютера Галлє-Віттенберг
(Німеччина), 2017 Единбурзька бізнес-школа в Україні
Досвід роботи:
2015-2018 викладач, автор навчальної програми сценарного навчання "Первинна домедична допомога" у
Патрульній поліції України
2016-2018 експерт реформи медичного забезпечення ЗСУ у Міністерстві оборони України, секретар міжвідомчого
координаційного центру при Секретаріаті Кабінету Міністрів України з реформування медичного забезпечення сил
безпеки та оборони
2019-2020 керівник ветеранського відділу МБФ "Повернись живим"
2019-2021 член організаційного комітету збірної України на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"
2021 провідний експерт з питань суспільної безбар'єрності міжвідомчої робочої групи при Кабінеті Міністрів України
зі створення Національної стратегії безбар'єрності
Досвід громадської діяльності:
2013-2014 мобільні бригади медиків Майдану
2014-2016 волонтер-інструктор з тактичної медицини для підрозділів ЗСУ
2018-2020 співпраця з громадськими ініціативами "Global Office"(ініціативи "Go Global", "GoCamps", "БомбеЗНО")
фундацією соціальних інновацій "З країни в Україну", Конгресом національних громад України
2019 заснування громадської ініціативи "РеаніМетро" та перемога 15 проектів "РеаніМетро" на ГБ-2020
2020-2021 член та секретар ГБК-4
Мотиви стати членом ГБК:
- продовжити традиції чесного ГБ, який відображає мету розвитку місцевого самоврядування та електронної
демократії
- дотримувати контроль за етикою в ГБ
- долучатись до інформування киян про можливості ГБ та співпраці з органами місцевого самоврядування
Найбільшими викликами в ГБ бачу нерозуміння різними учасниками процесу своїх прав, можливостей, повноважень
та відповідальності. Хочу, щоб РРГ, МРГ та розпорядники бюджетних коштів чітко розуміли на всіх етапах ГБ, як
піти назустріч киянам та виконати їх запит, якщо він законний та доцільний. Хочу, щоб в ГБ не було жодного
нереалізованого / недореалізованого проекту, так як сама зіткнулась із цим зі своїми проектами. Хочу, щоб завдяки
розвитку ГБ кияни все більше відчували владу над розподіленням своїх податків та можливість змінити Київ на
краще.
У ГБК планую продовжувати співпрацю та вирішувати конфлікти між розпорядниками бюджетних коштів та
авторами проектів на етапі розгляду проектів, слідкувати за доброчесністю усіх учасників ГБ, аби ГБ не ставав
майданчиком для зловживань та порожнього піару. Також планую долучатись до школи ГБ, аби допомагати людям
правильно формулювати проекти, збирати голоси підтримки та реалізовувати без затримок та проблем. З метою
уникнення зловживань ГБ у проектах, що дублюють міські цільові або державні бюджетні програми, планую
співпрацювати із Київрадою у роботі над Положенням про ГБ та впровадженні найкращих світових практик
електронної демократії, а також просувати за допомогою громадської адвокації збільшення фінансування ГБ.
Проекти-переможці:
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/1963
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2025
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2145
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2239
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2270
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2284
Проект,що набрав мінімально необхідну кількість голосів:
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2306
Команда "РеаніМетро" була створена громадською ініціативою РеаніМетро, мета якої - зробити безпечнішим
київське метро. Сторінка нашої ініціативи: https://www.facebook.com/reanimetro
Наші проекти, хоча зібрали тисячі голосів киян і стали переможцями, не були реалізовані через саботаж з боку
розпорядника коштів та балансоутримувача, ми продовжуємо боротися за реалізацію проєктів та просувати
важливість #культурабезпеки за підтримки МОЗ, ЦГЗ МОЗ та тисяч небайдужих киян (і не тільки:)
Потенційного конфлікту інтересів щодо проектів ГБ не маю. У разі потреби втручання ГБК у реалізацію проектів
"РеаніМетро", що продовжується, візьму самовідвід від голосування.

