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2000  р.  –  закінчила Київський  національний  університет  ім.  Тараса
Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство 

Авторка  понад  150  наукових  та  науково-методичних  праць,  понад  50
освітніх та викладацьких програм, 25 власних тренінгових курсів та розробок

Трудова діяльність:
З  2000  –  по  цей  час: практикуюча  юристка,  викладач Білоцерківського  національного  аграрного
університету.
2016 – 2018: заступник міського голови м. Біла Церква з соціально-гуманіратних питань.
2018: модераторка секторальної платформи «Безпека в громадах» Асоціації об’єднаних територіальних
громад, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності 
2018-2019:  керівниця  проектів  децентралізації,  експертка  проекту  Світового  Банку  та  Міністерства
соціальної політики України «Громада для дитини», координаторка секторальної деінституалізації в м.
Біла Церква.

Голова  Громадської  правозахисної  організації  «Правова  єдність»;  експертка,  тренерка  та
регіональна  координаторка  ГС «Мережа правового розвитку»,   експертка  та  тренерка  ГС «Інститут
Миру  і  Порозуміння»,  експертка  професійної  спільноти  «Децентралізація  влади  та  безпека
територіальних громад» Експертного Бюро Міжнародної платформи інноваційних знань,  розвитку та
комунікацій; тренерка ГС «Асоціація Громадських радників України»; членкиня наглядової ради ВБО
«Українська фундація правової допомоги».  

Громадська активність
Успішно реалізовані  правозахисні  та  інші  громадські  ініціативи:  «Розвиток  системи  надання

безоплатної правової допомоги», «Правова допомога учасникам АТО та членам їх родин», «Активізація
громади у захисті прав та законних інтересів», «Надання безоплатної правової допомоги у віддалених
куточках  Київщини»;  «Сталий розвиток  сільських  громад  та  територій»,  «Розвиваємо  нові  громади:
налагодження  співпраці  місцевого  самоврядування  ОТГ  та  громади»;  «Безпечна  громада:  співпраця
поліції  і  громади»,  «Аналіз  небезпек  для  жителів  міст  та  сільських  районі»,  «Лобіювання  у  владі
безпекових ініціатив»;  «Посилення жіночої активності  в селах»,  «Протидія гендерного насильства та
становлення гендерної рівності», «Посилення правових можливостей жінок»; «Толерантність в моді»,
«Протидія  дискримінації  людей  з  інвалідністю»,  «Бюджетування  місцевих  програм  та  бюджетів
громад», «Налагодження діалогових процесів у громадах». 

Тренерська діяльність
2012 рік – тренінги для сільських та селищних голів Білоцерківського району на тему «Новели

земельного  та  містобудівного  законодавства»  (провела  10  тренінгів).  2014  р.–  2017  р.  тренінги  за
авторською програмою з ораторського мистецтва та публічних виступів (провела 6 тренінгів).2015 р. –
2019  р.  тренінги  за  авторською програмою з  налагодження  комунікацій  та  діалогу  громадськості  з
представниками влади, депутатів місцевих рад  (організувала та провела 6 тренінгів).2015 р. – 2017 –
тренінги  за  авторською  програмою  для  адвокатів  Київської  області  із  застосування
антидискримінаційних  стандартів захисту  прав  людини  в  Європейському  суді  з  прав  людини
(організувала  та  провела  5  тренінгів),  протидії  гендерного  насильства  (організувала  та  провела  10),
практики застосування земельного законодавства та вирішення земельних спорів (провела 4 тренінги),
запровадження без пекових ініціатив в ОТГ  (провела 4 тренінги). 2018 р. – фасилітаторка діалогових
процесів у громадах; провела 4 фасилітаційні сесії для голів ОТГ, їх заступників, спеціалістів відділів та
управлінь у сфері формування безпекового середовища в ОТГ.2019 р. – експертка напрямку безпекових
ініціатив ГО «Інститут Миру і Порозуміння» - 6 тренігів та експертний супровід прийняття місцевих
діалогових програм.


