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досліджень НАН України);
Місце роботи: науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України.
Громадська діяльність:
Представник ради U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»);
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В спільноті U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») адвокатуємо розвиток велоінфраструктури та
середовища в Києві та інших містах України, коли пересування на велосипеді стає безпечним, а сам велосипед є
рівноцінним видом транспорту.
В рамках громадської організації «Урбан Крю» пропонуємо рішення, які перетворюють Київ на європейське
цивілізоване місто із зручним міським простором та з високими стандартами життя, й водночас відбувається
формування суспільного та політичного світогляду на місто відповідно до принципів сталого розвитку.
Лідери «Урбан Крю» в рамках ГБК вже стали авторами успішних проєктів, до промоції та підтримки яких я також
долучався. Проєктами «Урбан Крю» є Облаштування безпечних пішохідних переходів / антикишені
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/16/1310), детальний розклад на зупинках
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/569), в попередні роки також були виграшні наші проєкти по
облаштуванню в місті острівців безпеки.
А зокрема мною, у 2020 році був поданий проєкт «Перехід на Арсенальній», який отримав підтримку громади та має
бути реалізований у цьому році.
Водночас ряд проєктів (як встановлення делініаторів на деяких вулицях) не відбулися як виграшні проєкти, але
надалі були реалізовані (взяті на озброєння) столичною владою, що є важливим демонстраційним інструментом.
У складі ГО «Наукова унія» щорічно долучаюсь до організації науково-популяризаційних заходів «Дні науки», які
відбуваються на локаціях наукових установ та університетів Києва та по Україні загалом. Дані заходи відбуваються
також за підтримки громадського бюджету Києва. Так у 2021 році дані заходи частково реалізовуватимуться в
рамках виграшного проекту https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/16/1455 (Наукові пікніки, Медичні пікніки та Дні науки).
Мотивація.
Громадський бюджет є інструментом прямої демократії, оскільки дозволяє реалізовувати суспільні ініціативи та
спонукає і вчить громадян брати участь в суспільному житті міста та країни. Також важливо, щоб люди з різних
сфер та середовища могли однаково себе представляти та реалізовувати свої ініціативи, оскільки тільки загальний
збалансований розвиток усіх сфер, а не окремо взятої, може давати кумулятивний ефект та істотний поштовх для
економічного та гуманітарного розвитку. Також не менш важливо, щоб в рамках ГБ з’являлися свіжі ідеї та проєкти,
після реалізації яких могли набувати поширення вже в рамках діяльності столичної влади. Відповідно, перелічені
засади, мною б реалізовувалися як членом ГБК.
Потенційного конфлікту інтересів не маю.

