Резюме у довільній формі
Вища освіта:
1998-2004 рр. Національний університет харчових технологій ,отримала вищу освіту за напрямом «Економіка і
підприємство» та здобула кваліфікацію спеціаліста з Економіки підприємства.
Місце роботи,посада:
2020 р. –Директорка БФ «Щедре серце світу»
2020 р- консультантка офісу Ради Європи у проекті «Сприяння участі громадян у прийнятті рішень владою в
Україні», експертка з соціальних питань ГС «Київська громадська платформа»
2020 р - членкіння громадської ради при Святошинської районній в місті Києві державної адміністрації (секретарка
комітету Комітет з питань місцевого самоврядування,зв’язків з громадськістю, ЗМІ, Громадського бюджету,
інформаційних технологій та Регламенту і організації роботи Громадської ради)
2019 р. - фахівчиння із зв`язків з громадськістю бюро комунікації Комунального підприємства Київської міської ради
«Центр публічної комунікації та інформації»,
2018 р по теперішній час - засновниця та директорка ГО «Віра в диво»
лютий
2018 - членкіння громадської ради при Святошинської районній в місті Києві державної адміністрації(секретарка
комітету Комітет з питань місцевого самоврядування,зв’язків з громадськістю, ЗМІ, Громадського бюджету,
інформаційних технологій та Регламенту і організації роботи Громадської ради)
квітень 2006 г. – січень 2007 г.-Святошинський дитячий будинок
Посада: старший інспектор відділу кадрів
жовтень 1992 г. – квітень 2006 Ново-Білицький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
Основні мотиви кандидата стати членкінею ГБК з переліком важливих з точки зору кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК:
Основним мотивом є бажання сприяти розвитку прямої демократії в місті за допомогою Громадського бюджету. Я
маю багаторічний досвід участі в ГБ . Вважаю, що механізм ГБ потрібно удосконалювати ,тому застосую в складі
ГБК весь мій досвід, тим самим зробимо ГБ кращим, простішим та доступнішим.

Посилання на дані електронної системи про проекти ГБ, подані кандидатом, які стали проектами-переможцями, або
проектами, що набрали мінімально-необхідну кількість голосів;опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проекти ГБ:
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/1/show/320 Відкриття молодіжного відділення для інвалідів з дитинства після
18 років «Мрійники»
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/259 Обладнання актового та спортивного залів школи №162
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/1195 Громадський бюджет діти у Спеціалізованій школі № 76 ім. О.
Гончара (EVORANK)
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/1192 Громадський бюджет діти у спеціалізованій школі № 196
(EVORANK)
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/1062 Ролердром на Олевській
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/988 Інклюзивний простір для дітей та молоді з інвалідністю "Без
меж"
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/961 Інклюзивний розвиваючо- творчий простір для дітей та молоді з
інвалідністю "Разом"
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/902 Цікава фізика
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/883 Цікава хімія
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2216 Безкоштовний кінотеатр по вулиці Бахмацькій
Про всі проекти ГБ щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів:
Потенційного конфлікту інтересів на даний момент не маю.

