
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
уповноваженого представника ГО «Громада ЖК «Паркове місто»  

для участі в установчих зборах Громадської ради Громадської ради при 
Київській міській державній адміністрації 

 
Сміян Євгенія Володимирівна   

 
Працює: ТОВ Епіцентр К  
 

 

Громадянство: Украіна, число, місяць і рік народження: 24.08.1979   

Освіта: вища  

Науковий ступінь, вчене звання - відсутня  

Володіння мовами: українська, російська, англійська  

Нагороди, почесні звання – відсутні   

Досвід роботи у виборних органах - відсутній  

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади - 
відсутній 

 

 
Трудова діяльність 
07.02.2000-03.07.2000 ТОВ Кармен Трейдинг: менеджер контрактного відділу 
02.07.2001-28.11.03 ТОВ Цермет АГС на посаді старшого продавця 
01.12.2003-15.03.2006ТОВ Епіцентр К посада: керівник відділу «Покриття для підлоги, 
плитка»  
16.03.2006-31.07.2006 ТОВ Венісса, посада: директор з маркетингу 
01.08.2006-01.08.2007ТОВ Веніссапосада:директор 
2.08.2007 і до сьогодні 
 ТОВ Епіцентр К, посада: директор направлення Покриття для підлоги, плитка 

 

 
Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я :  
Членство в ІГС  ГО «Громада ЖК «Паркове Місто» організаційний секретар. 
Особисті досягнення: активна участь у створенні Громадської Ради ЖК Паркове місто, 
посада: організаційний секретар. 
Контактна інформація: +380930021300, e.smiyan@ukr.net 
Можливий напрямок роботи у громадській раді: вирішення проблем ЖКХ 
 
Дата:4.05.2017 
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Вих.  № _____  від ____ квітня 2017 р. Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів Громадської ради при Київській міські
державній адміністрації 

Інформація про результати діяльності 
ГО “Громада Житлового Комплексу «Паркове місто”  
за період 2015-2017 рр. 
 

ГО “Громада Житлового Комплексу «Паркове місто” має на меті брати найактивнішу 
участь в державній програмі, що пов’язана з розвитком всіх форм самоорганізації населення та 
територіальної організації влади. Наші представники брали участь і виступали на засіданнях 
«круглих столів», семінарах, конференціях та робочих групах, метою яких було розробка та 
обговорення пропозицій щодо законодавчого врегулювання діяльності у цих сферах: 

1.Міжнародний університет реформ «Майдан» - «Концепція створення територіальних 
громад»; 
2.Громадська рада з питань місцевої та регіональної політики при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – 
«Удосконалення системи місцевого самоврядування – пропозиції від громади». 
3.Експертна група з питань муніципальної та адміністративно-територіальної реформи 
при Громадській раді з питань місцевої та регіональної політики при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – 
«Удосконалення системи місцевого самоврядування». 
4.Комітет з питань місцевого самоврядування Громадської Ради при КМДА  - «Завдання 
Комітету щодо реформи місцевого самоврядування в м. Києві». 
5.Громадська Рада при КМДА, Громадська Рада при Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Громадська Рада 
Самоврядування» - «Становлення та розвиток спроможної територіальної громади м. 
Києва». 
6.Громадянська мережа «Опора» - «Як створити ОСББ». 
7.Кругий стіл в УНІАН «"Київ - європейська столиця, чи кам'яне гетто". 
8. Форум Організаційного Розвитку Громадянського Суспільства. 
З жовтня 2016 року Голова Правління ГО «Громада ЖК «Паркове місто» Гурська І.В. на 

загальних зборах членів Громадської Ради при Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, була обрана членом експертної 
групи з питань децентралізації та територіальної організації влади.   

Члени Правління ГО “Громада Житлового Комплексу «Паркове місто” постійно вивчають 
міжнародний досвід і в своїй діяльності з метою консолідації мешканців ЖК керуються 
найкращими зразками позитивного досвіду 

Більш детальна інформація щодо діяльності ГО “Громада Житлового Комплексу «Паркове 
місто” можна дізнатися на офіційній сторінці в ФБ https://www.facebook.com/groups/parkove.misto 

 

ГОЛОВА Правління 
ГО “Громада Житлового Комплексу  
«Паркове місто”       І.В. Гурська    


