Резюме у довільній формі:
ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ
Народилась в Києві в серпні 1985 року, закінчила СШ №293. Одружена, маю 2 дітей.
ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ
Українська, англійська та арабська мови, аналітичні здібності, вміння працювати в команді, націленість на
результат, відповідальність, прагнення
до підвищення професійного рівня, порядність.
ОСВІТА ТА СТИПЕНДІЙНІ ПРОГРАМИ
EaP Civil Society Fellowships program (2018)
Стипендіат програми Східного Партнерства ЄС з проект “Адвокація публічних консультацій в Україні”;
Київський університет “Східний Світ” (2002-2006)
Спеціаліст. Філологія (арабська, англійська);
Національний університет фізичної культури і спорту України (2011-2012)
Спеціаліст. Фахівець з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання.
ДОСВІД РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту України
Радник Міністра на громадських засадах (жовтень 2019-березень 2020);
Київська міська рада
Помічник-консультант депутата (2016-2020);
ГО “Фонд Станіслава Медведенка”
PR Менеджер (2009 - 2010);
REDFOXES, “Федерація груп підтримки спортивних команд (черлідерс)”
Виконавча директорка, менеджер команди (2007-2010);
Туроператор TLC-Kyiv
Менеджерка з закордонних та учбових програм (2006-2008)
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
- членкиня ГО "Микільська Слобідка", що відстоює право киян на доступ до
берегів Дніпра, збереження екології та пам'ятки історичного ландшафту
київських гір і долини річки Дніпра;
- автор місцевої ініціативи та петиції про створення парку на березі Микільської
Слобідки
- грудень 2018-грудень 2019 менеджерка групи “Електронна демократія”
Реанімаційного пакету реформ
- членкиня першої Громадської бюджетної комісії Києва від Центру Розвитку Інновацій
- авторка 3-ох проектів переможців Громадського бюджету Києва на Микільській Слобідці
- співзасновниця ініціативи Школи громадського бюджету
- співзасновниця Платформи U.Sport
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:
Я зацікавлена в розвитку громадської моделі Бюджету Участі. Зважаючи на те, що маю певний позитивний досвід
участі в Громадському бюджеті попередніх років і тривалий час спостерігала за процесом ззовні, вважаю що зможу
принести користь розвитку електронної демократії в м. Києві. Бачу серйозні конфлікти між активними учасниками
Громадського бюджету, які постійно посилюються. Вважаю це серйозною проблемою для розвитку інструментів.
Хочу бачити Громадський бюджет незалежним та зручним механізмом, в якому автори та добросовісні
держслужбовці є захищеними та працюють на благо міста, а спільно ГБ - об’єднана сила, що змінює своє місто в
кращу сторону. А також хочу підняти якість проектів категорії “Молодь та спорт”, об’єднання компетенцій авторів
проектів, допомогти досягти більш якісної реалізації проектів переможців.
Також, я маю в своєму портфелі проект, який було відхилено і не допущено до голосуання за формальними
причинами. Тоді у 2016 році у авторів не було можливості подати апеляцію до ГБК і моє листування з РБК ні до чого
не призвело. Тому маю і свою внутрішню мотивацію до участі в ГБК.

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:
1. Реалізовані проекти мене, як автора: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/1/show/27
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/1/show/357
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/178
Було ще багато проектів в яких я виступала співавтором, але це вже історія.
Команда “Активний Київ” створена зовсім нещодавно. Це однодумці, які хочуть бачити киян всіх вікових категорій
активними та здоровими, а міську спортивну інфраструктуру доступною і сучасною.
Вуличні спортивні майданчики, велодоріжки, шкільні спортивні зали, аматорські турніри та масові спортивні івенти,
кампанії з популяризації здорового способу життя та залучення до регулярної фізичної активності - це все наші
пріоритети.
Ми об'єднуємо наші зусилля та компетенції, щоб спортивних проектів в ГБ було більше, вони ставали якіснішими та
успішними.
Дуже хочу, щоб у разі обрання мене до членів ГБК - команда розвивалась та працювала далі.
Наразі не подавала власних проектів і не маю проектів, щодо яких можу мати конфлікт інтересів.

