Посилання на публічну сторінку в соціальній мережі:
https://www.facebook.com/mike.ovsyannikov
Резюме у довільній формі
2010-2011 – Провідний спеціаліст загону забезпечення ЦА МНС України (прес-служба): написання матеріалів,
виїзний кореспондент, редагування, стилістичне оформлення контенту. Організація пресс-заходів. Тісна співпраця
інформаційними агентствами.
2012–2013 – Журналіст телеканалу «1+1», відділ журналістських розслідувань: написання матеріалів, створення
аудіовізуального контенту, здобуття інформації через відкриті джерела, здобуття інформації методом опитування,
інтерв’ювання героїв, робота під прикриттям.
2013 – 2014 - Проектний менеджер Української медичної асоціації: робота з донорами, ведення переговорів з
донорами, пошук спонсорів та донорів. Створення аудіовізуального контенту. Повний цикл організації масових
заходів, в тому числі робота зі спікерами, службою безпеки, спонсорами, донорами, технічною командою.
Прийняття участі у розробці концепцій масових заходів, іміджовою складовою, менеджмент роботи команди.
2014 – 2015 – Заступник директора з комерційних питань ДП «Аграрні реєстри»: пошук і робота зі спонсорами,
розробка та ведення концепції та стратегії розвитку ДП. Робота з органами місцевої та центральної влади, ведення
переговорів.
2015 – 2016 – Проектний менеджер та фандрейзер Товариства Червоного Хреста України НК ТЧХУ: розробка
проектів з залучення ресурсів та коштів, робота над проектом Американського Червоного Хреста з доставки коштів
ВПЛ, адаптація системи Американського Червоного Хреста з доставки коштів ВПЛ в українському правовому полі в
умовах особливого періоду. Розробка та ведення концепцій дитячих психолого-реабілітаційних центрів для жертв
бойових дій (пілотний проект).
2016 – 2018 – Контрактна служба у ЗСУ: стрілок-санітар у смт Піски Ясинуватьського району Донецької обл.,
санітарний інструктор роти у с.Кримське Новоайдарського району Луганьскої обл., т.в.о. командира батальйону в
с.Кримське Новоайдарського району Луганьскої обл., виконання бойових та розвідувальних завдань на лінії
зіткнення та на глибину проникнення до взводних та ротних пунктів. Розробка шляхів евакуації поранених
враховуючи якісний та кількісний склад противника, топографічні та кліматичні умови. Посилення бойової та
профільної підготовки підлеглого особового складу. Проведення медичної розвідки супротивника. Організація
стабілізаційного пункту. Проведення домедичних, медичних та реанімаційних заходів відповідно до протоколів: ІСТ-3, ТСС-МР, 68W. Заступник командира мінометної батареї з морально-психологічного забезпечення: підтримка
та підняття морально-бойового духу, підняття психологічної та емоційної стійкості, протидія бойовому стресу та
пропаганді. Нагороджений «Відзнака добровольчого батальйону ОУН за взірцеву службу та героїзм при виконанні
бойових завдань в с.Піски Донецької обл. 2016 року, та відзнакою відмінника бойової та політичної підготовки
Національної Академії Супохопутних Військ ім.Петра Сагайдачного м.Львів з присвоєнням званням молодший
лейтенант.
2018 — 2021 Координатор напрямку в Нпціональному комітеті Товариства Червоного Хреста України
2021 — по нинішній час Самозайнята особа
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
Основним мотивом до роботи в ГБК є намагання покращити суспільне життя та мінімізувати можливості для
нецільового використання коштів
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
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2196
Про всі проєкти ГБ, щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів
На цей час в мене та моєї команди відсутні активні проекти ГБ, тому і відсутня можливість конфлікту інтересів

