
Ковцун Христина Маркіянівна 

Контактна інформація: 

Телефон: 068-453-72-81 

e-mail: hrystjakovtsun@gmail.com 

 

 

 

 

 

Освіта: 

1998 - 2009 р. р. 

2009 - 2014р.р. 

Стрийська загальноосвітня школа №8 І-ІІІ ступенів  

Львівський національний університет ім.І. Франка, юридичний 

факультет (магістр права); 

Досвід роботи: 

2020 січень - ... 

 

2018 березень- 2019 березень  

 

 

2017 грудень - … 

 

 

 

2017  січень - …. 

 

2016 липень - 2016 грудень 

2016 лютий -  грудень 

 

 

 

2014 березень - 2017 грудень  

 

 

 

Керівниця проекту “Захист прав споживачів та безкоштовна правова        

допомога для споживачів фінансових послуг” 

Координаторка та тренерка проекту “Школа Юридичної сотні” (освітній        

проект для лідерів/ок ветеранських громадських організацій - посилення        

інституційної спроможності НГО); 

Керівниця Юридичної клініки Школи права Українського католицького       

університету (спеціалізація: правова допомога ветеранам, учасникам      

російсько-української війни та особам, які постраждали внаслідок збройного        

конфлікту на Сході України); 

Регіональна представниця ВПГО “Юридична сотня” у Львівській області,        

юристка; 

Юристка приймальні ЦППД «СІМ» (УГСПЛ); 

Менеджерка проекту в сфері моніторингу дотримання гарантій заборони        

застосування тортур щодо полонених (за підтримки OSCE/ ODIHR);        

Співавторка аналітичного звіту “Історії, написані кров’ю: Свідчення       

полонених на Сході України”; 

Юристка ТОВ Фінансова компанія «ІДЕА КАПІТАЛ» (PKO Bank Polski         

Group); 

 

Громадська та тренінгова   

діяльність: 

 

2019 березень, квітень  

 

 

тренерка навчальних програм для держслужбовців, представників органів       

місцевого самоврядування на тему законодавчих змін у сфері захисту прав          

учасників російсько-української війни; 



2018 травень - 2019 січень 

 

2018 вересень  

 

2018 березень - 2019    

березень 

 

2015 травень 

 

 

2014 листопад -... 

 

тренерка правового блоку Школи Юридичної сотні у м. Дніпро,         

м.Кропивницький, м. Львів; 

тренерка сертифікатної програми Інституту родини та подружнього життя        

"Покликані до любові"; 

проведення серії тренінгів для ветеранів по започаткуванню власної справи,         

правове регулювання діяльності НГО. Разом з Львівським центром надання         

послуг УБД; 

виїзд на Схід України у складі моніторингової місії ГО «Центр громадянських           

свобод». Тема: «Зниклі безвісти в результаті збройного конфлікту на Сході          

України»;  

член Асоціації правників України. 

Співавторка аналітичних звітів НГО “Юридична сотня”: 

1. Бюджетні програми соціального забезпечення ветеранів 

2. Судові справи захисників 

Володіння мовами: 

українська (рідна), польська, російська (вільно), англійська (upper-intermediate), французька - (початковий рівень). 

 

Особисті якості: 

● працелюбність, 

● цілеспрямованість, 

● пунктуальність, 

● енергійність, 

● наполегливість, 

● відповідальність. 

Хобі: 

класичні танці, музика, книги. 

 

 


