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РЕЗЮМЕ 

БІЛОУС ІННА ВАСИЛІВНА 

Дата народження:

Адреса:Україна: 

Телефон:

Інші дані:стать - жіноча, вік – 42. 

Сторінка в ФБ:  

E-Mail:

Водійські права:категорія «B»

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА І ДОСВІД: 

2020- заступник директора з фінансів КП ВУВКГ 

2019- Директорка КП «Конотопський комунсервіс» м.Конотоп. 

2018-Членкиня «Координаційної ради» м.Конотоп. 

2017- Курси підвищення кваліфікації для науковців. 

2016- Депутатка Конотопської міської ради. 

2012- Кандидатка в депутати Верховної Ради України, по округу №160. 

2011–Вища  атестаційна  комісія України отримання звання доцента. 

2010-Вища атестаційна  комісія України– отримання міжнародного диплома доктора 

філософії (PhD). 

2010 –Корпорація «Майкрософт Офіс», сертифікат. 

2009 – Державна установа "Інститут економіки і прогнозування Національної Академії Наук 

України" м.Київ, захист дисертації по спеціальності "Гроші, фінанси і кредит"- кандидат 

економічних наук. 

2009- Координатор проекту на тему: "Сумська область: перспективи розвитку і залучення 

іноземних інвестицій в 2010-2012 гг.". 

2008- Координатор і тренер програми "Школа підприємця" в м.Конотоп. 

2008- Участниця "МІЖНАРОДНОГО ОБЛІГАЦІЙНОГО КОНГРЕСА КРАЇН СНД" м. Київ. 

2008- Членкиня "Інвестиційної ради" Міської ради м.Конотоп. 

2008- Участниця проекту "Бізнес-інкубатор" м.Кролевець., Сумскої області. ім.Конотоп., 

Сумскої області. 

2007- Впровадження наукової розробки  додаткового фінансування  на промислових заводах 

м.Бахмач (Черніговської області)ім.Суми. 

2002 - Полтавський кооперативний університет, спеціальність "Менеджмент організації", 

магістр - червоний диплом. 

2001- Полтавський кооперативний університет, спеціальність "Економіка підприємств", 

спеціаліст. 

1995-Середня школа №2. 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД: 

Досвід роботи в галузі освіти, промисловості, торгівлі. 

Досвід економічного, фінансового аналізу і планування. 

Досвід проведення маркетингових досліджень. 

Досвід формування команди. 

Досвід підготовки докладів, презентацій. 

Досвід взаємодії зі ЗМІ. 

Досвід планування, підбора і навчання персоналу. 

Досвід проведення нестандартних співбесід.  

Досвід в роботи в громадських організаціях. 

https://www.facebook.com/InnaVasBilous
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Досвід проведення заходів. 

Досвід проведення переговорів. 

Досвід управління фінансовими потоками. 

Досвід організації складського господарства, ведення складського обліку. 

Досвід роботи по організації оптової і роздрібної торгівлі. 

Досвід роботи по дилерській сітці масштабом область. 

Досвід проведення рекламних компаній.  

Досвід в освіті більше ніж 15 років. 

Вміння розв’язувати комплексні проблеми. 

Знання комп’ютерної техніки , в т.ч. ПК на професійному рівні. 

Знання законодавства України. 

Особиста відповідальність, ініціативність, практичність. 

Досвід роботи в якості директора, фінансового директора, гл.бухгалтера, ревізора, 

аудитора, економіста, викладача, тренера. 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА І ДОСВІД: 

2020 р. - координатор проекту «Подолання ізоляції людей з інвалідністю в умовах Covid-

19” 

2019 р. (липень)- участь у Міжнародні програмі«1-м Региональному Курсі Лідерства»  в 

Молдові м.Кишинів в області Розширення Правових Можливостей (участники цього курсу 28 

чоловік – це параюристи, які здійснюють правові повноваження для соціально незахищених 

верств населення, це 13 чол. - Молдова, 8 - Україна, 5 - Киргизтан і 2-Албанія) під егідою 

Благодійних Фондів 4 країн, в тому числі Фонду «Відродження». 

2019 р.(квітень-червень) - участь у Проекті #Громадські_Радники в від Фонду «Відродження» 

на базі Освітнього Дому Прав Людини м.Чернігів, отримання сертифікату. 

2018 р. (березень) - навчання в Інституті Політичної освіти м.Харків тема «Освіта та 

культура». 

2017 р. (5.12) -участь в Німецько-українськійконференції з розвиткуміст, 

BMUBтаМінрегіоном: «Можливостіінтегрованогорозвиткуміст з метою 

підтримкисталогорозвитку в Україні», в м.Львів. 

2017 р. (05-20.12) - 3 модуль-тренінг Школи жіночого політичного лобі «Стажування у 

Верховній Раді України» у м.Київза фінансовоїпідтримки Демократичного фонду ООН. 

2017 р. (8 квітня)- участь у Міжнародному бізнес-форумі БізнесWOMAN2017, у м.Київ, за 

адресою: Міжнародний виставковий та конгрес-центр «Український дім». 

2017 р.(11-12.03) - 2 модуль-тренінг Школи жіночого політичного лобі «Участь жінок в 

політиці: від формального представництва до впливу на прийняття рішень»м.Київза 

фінансовоїпідтримки Демократичного фонду ООН. 

2017р.(03-06.04)  - стажування на тему «Місцевийекономічнийрозвиток. 

Агенціїмісцевогорозвитку» в м. Рівне.ОрганізаторстажуванняГромадськаорганізація 

«Волинськийресурсний центр» за фінансовоїпідтримки Демократичного фонду ООН. 

2017 р. (22.02) - участь в роботі політичного клубу, вм.Шостка (в рамках реалізації проекту 

«Побудова жіночого політичного лобі в Україні»), що впроваджувався Всеукраїнською 

організацією «Жіночий консорціум України» за підтримки Фонду Демократії ООН - 

TheUnitedNationsDemocracyFund) 

2017р.  (26.01) - участь у семінарі «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної 

мобільності молодих науковців і докторантів», який відбувся у м.Києв. 

2016 р. (грудень)- участь в Німецько-українській конференції з розвитку міст, BMUB та 

Мінрегіоном: «Можливості інтегрованого розвитку міст з метою підтримки сталого розвитку в 

Україні», в м.Києві (НСК Олімпійський). 
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2016 р. (26-27 листопада) - 1 модуль-тренінгШколи жіночого політичного лобіна тему 

«Вибори та виборча кампанія», у м. Полтава, що впроваджується Всеукраїнською організацією 

«Жіночий консорціум України» за підтримки Фонду Демократії ООН - 

TheUnitedNationsDemocracyFund) 

2007-2009 рр. - ініціатор і керівникМолодіжного кадрового центру ГО «Нове життя». 

2007 р. - участниця 2-ї Української школи Лідерів громадських організацій (спільно з 

Міністерством закордонних справ Польщі) - Польща, Варшава-Яхранка.  

2007 році- участниця Форуму «Лідерів громадських організацій», база відпочинку "Перлина 

Карпат". 

ДОСВІД  ГРОМАДСЬКОЇ  РОБОТИ: 

1. Досвід роботи головою комісії з питань Житлово-комунального господарства,

комунальної власності, охорони навколишнього середовища Конотопської міської ради. 

2. На постійній основі займають відстоюванням прав дітей з інвалідністю та

соціально-незахищенних верст населення в м.Конотоп, лобіюю ії інтереси через впровадження 

різних програм, напрямків для покращення життя, через: 

- Розроблення окремого розділу в програмі Соц.- економічного розвитку міста 

Конотоп в 2016-2017 р.(пілотне впровадження для налагодження механізму роботи) 

- Більш розширена програма в складі 3 програм міста для дітей з інвалідністю, яка 

охопила 280 дітей. ( одноразова допомога по 2 тис. грн, на кожну сім’ю без 

додаткових паперів (для отримання, тільки прописка в місті, та відшкодування 

вартості реабілітації дитини після проходження курсу з підтверджуючими 

документами, тільки для містян) загальна сума виділених коштів склала 700 

тис.грн на кожний рік, протягом 3 років починаючи з 2018 р. 

- В 2017 році за моє ініціативи для дитячого садка «Теремок», а  саме групи дітей з 

освітніми потребами була закуплена дитяча площадка. 

- В 2018 році за моєї ініціативи запрошено медіатора і фасилітатора в БФ 

«Серця Любові» для допомоги батькам дітей з інвалідністю та 40 війскових з 

числа УБД з сім’ями були оздоровлені в Заттоці, Одеська обл (вересень). 

- В 2019 році розроблення відокремленої програми по людям з інвалідністю на 

фінансування в 2020 році, де задіяні не тільки діти а і дорослі, які також обмежені, 

вперше було написано для батьків з дітьми з інвалідністю софінансування по 

придбанню житла в розмірі 70 (бюджет міський)/30 (батьки), передбачено також 

розширення можливостей для людей з інвалідністю. 

- В 2019 році за моє ініціативи в дитячій поліклініці почав працювати Психолог 

для батьків дітей з інвалідністю і всіх інших батьків, які потребують допомоги. 

- В 2019 році проведена відкрита дискусія на тему «Проблеми дітей з 

інвалідністю» в приміщенні Центру надання безоплатної правової допомоги. 

- Літом 2019 року було проведено свята для дітей та батьків одного із м-р КВРЗ 

м.Конотоп(з безкоштовним морозивом, солодкою ватою, батутами, різними 

змаганнями, як для дітей так і для батьків (безкоштовна Львівська-Кава) це один із 

методів об’єднання дітей з батьками і проведення спільного відпочинку, а 

напослідок був проведено захід «Футбольний кубок КВРЗ 2019 р.» з призами і 

кубами. На це свято було запрошено дітейрізних категорій (всі діти рівні) 

навчальних закладів міста, благодійних фондів, реабілітаційних центрів міста.  

- грудень 2020 р. проведення зустрічі соціально незахищених верст населення з 

працівниками соціального захисту, БПД, освіти та з дотриманням всіх карантиних 

норм (Український жіночий фонд, Фонд Чіріклі, ГО «Можливо все») 
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Знання мов: англійський, польський – читаю зі словником, вдосконалюю. Українська, 

російська – високий рівень. 

ОСОБІСТІ  ЯКОСТІ:активність, відповідальність, порядність, швидко оволодіваю 

знаннями, націленість на результат, високі комунікативні навички, вміння працювати 

звеликою кількістю людей і інформації, вміння управляти колективом. 

ПІД СУДОМ ТА СЛІДСТВОМ НЕ ПЕРЕБУВАЛА. 

РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ-ВИСОКИЙ. 

03.0.2021 р. _____________________ Білоус І.В 


