
Переможцями у конкурсі «Кращі ініціативи жінок україни для демократичного 

розвитку місцевих громад - 2019» стали: 

  

НОМІНАЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

1 місце 

БІЛИК Ірина Іванівна – з міста Харків, директорка ТОВ «Білка – зелені думки в дії» 

2 місце 

АГЄНТАЄВА Вікторія Володимирівна – з села Широке Запорізької області, директорка комунальної 

установи «Агенція розвитку Широківської громади» 

3 місце 

СОЛОВЙОВА Жанна Володимирівна – з міста Житомир, виконавча директорка Неурядової 

громадської організації “Сучасний Формат”, голова правління Фонду громади Житомира 

ПРИДАТКО Вікторія Валеріївна – з міста Покровськ Донецької області, фізична особа підприємець 

 

НОМІНАЦІЯ «ВРЯДУВАННЯ» 

1 місце  

ШИЛОБРИД Олена Володимирівна – з селища Біловодськ Луганської області, начальник управління 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Біловодської селищної ради  

2 місце 

КОБЕЦЬ Анастасія Юріївна – з міста Харків, депутат, член постійної комісії з культури, туризму, 

спорту та молоді Харківської обласної ради 

Руденко Катерина Василівна – з міста Долинська Кіровоградської області, депутат Долинської 

районної ради 

3 місце 

КОБЗАР Ірина Вікторівна – з міста Вишневе Київської області, депутат Вишневої міської ради 

  

НОМІНАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

1 місце 

КРАСНОЛОБОВА Ірина Миколаївна – з міста Харків, президент Благодійної організації 

«Молодіжний благодійний фонд «Ініціатива» 

2 місце 

КУЗЬМЕНКО Єлизавета Олександрівна – з міста Вишневе Київської області, журналістка 

«Громадське радіо», член комісії з журналістської етики 

НІЖЕЛЬСЬКА Олена Славіївна – з міста Сєвєродонецьк Луганської області, голова ГО «Кризовий 

медіа-центр «Сіверський Донець» 

3 місце 

КАБАНОВА (ШПАКОВИЧ) Юлія Михайлівна – з міста Фастів Київської області, заступниця 

головного редактора  РІА «Бліц», координаторка Центру розвитку місцевої демократії в місті Фастів 

  

 



НОМІНАЦІЯ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

1 місце  

ГАРКАВА Аліна Вадимівна  - з міста Житомир, помічниця-консультантка депутатки міської ради, 

студентка ІІІ курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

2 місце 

СТРЕЛЬНИК Олена Олександрівна - з міста Полтава, доцентка кафедри філософії та соціально-

політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 

3 місце 

КРАВЧЕНКО Оксана Олексіївна – з міста Умань Черкаської області, докторка педагогічних наук, 

доцентка, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

  

НОМІНАЦІЯ «НОВА УКРАЇНА» 

1 місце 

ШКУРУПІЙ Юлія Вікторівна – з міста Кропивницький, голова представництва ГО «Асоціація жінок 

України «Дія» в Кропивницькому 

 

2 місце 

ЗАГОРСЬКА Оксана Сергіївна – з міста Баранівка Житомирської області, керівниця проекту 

«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» Баранівської міської ради 

КАЛІНІЧЕНКО Наталія Євгенівна – з міста Білопілля Сумської області,  головна редакторка газети 

«Білопільщина» та депутатка Сумської обласної ради 

 

3 місце 

НАРОВІЛОВА Людмила Володимирівна – з міста Добропілля Донецької області, голова 

Добропільського районного відділення Асоціації жінок Покровського і Добропільського регіонів, 

голова Добропільської районної жіночої організації 

СУХОНОС Наталія Василівна,  

СКУРАТОВСЬКА Катерина Дмитрівна – з міста Лубни Полтавської області, депутатки Лубенської 

міської ради, голова та заступник громадської організації «Оберіг Посулля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМІНАЦІЯ «ОСВІТА» 

1 місце 

ПЄХОТА Олена Миколаївна – з міста Миколаїв, докторка педагогічних наук, професорка, заслужена 

діячка науки і техніки України, завідувачка кафедри менеджменту освіти і педагогіки вищої школи 

ХГПА, керівниця Громадської організації «Центр «Європейська освіта дорослих» 

 

2 місце 

КРОПЕЛЬНИЦЬКА Світлана Орестівна – з міста Івано-Франківськ, доцентка кафедри фінансів 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», директорка Проектно-

освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» 

 

3 місце  

СОПІЛКО Ірина Миколаївна – з міста Київ,  декан юридичного факультету Національного 

авіаційного університету 

 

ПОЗА КОНКУРСОМ 

1 місце 

ДЕЛІЄВА Наталя Вікторівна – з міста Одеса, голова ГО «Асоціація жінок України «Дія» 

 

2 місце 

ЛАЗАРЕНКО Наталія Петрівна – з міста Київ, заступниця директора проекту USAID «Розробка 

курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), Асоціація міст України  

 

3 місце  

ЄРШОВА Юлія Олександрівна – з міста Курахове Донецької області,  старша державна виконавиця 

Мар'їнського районного відділу  Державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій області, заступниця виконавчого директора Українського 

координаційного центру з підвищення правової освіти населення 

 

 

Щиро вітаємо переможців! 
 


