
АНЖЕЛА
МОЙСЕЄНКО
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
БО "ЧЕРНІГІВСЬКА МЕРЕЖА" З 2006 РОКУ

1998 – 2003 Ніжинський національний 
педагогічний, факультет історії та права, 
спеціальність – вчитель.
 2019-2020 – Національний університет 
«Чернігівська політехніка», Публічне управління та 
адміністрування, магістр.

ОСВІТА І ДОДАТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дата та місце народження: 8 серпня 1977 
року, м. Суми

Сімейний стан: вдова, є дитина
Адреса: м. Чернігів, вул. Незалежності, 
15/254

Телефон: +38 067 460 47 78      
E-mail: anzhelamojseenko@gmail.com 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Заступник голови обласної ради з протидії туберкульозу 
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Член міської ради з протидії туберкульозу ВІЛ-інфекції/ 
СНІДу.
Член спостережної комісії Чернігівської міської ради.
Член спостережної комісії Чернігівської районної ради.
З 2015 року- представник Уповноваженого ВРУ з прав 
людини в рамках НПМ.
 Залучення гуманітарної допомоги задля потреб 
мешканців Чернігівської області: ведення перемовин, 
адміністрування доставки, організація розповсюдження.

 

ЧЛЕНКИНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З 2005 РОКУ

ОБОВЯЗКИ І ДОСЯГНЕНЯ:

Медико-соціальний супровід  хворих на туберкульоз;
Догляд і підтримка людей, які живуть з ВІЛ (в тому числі в
установах ДКВС),
Медико-соціальний супровід клієнтів ЗПТ;
Профілактика ВІЛ/ТБ/ВГС в пенітенціарних установах;
Профілактика ВІЛ/ТБ/ВГС серед ЛВІН;
Адвокація виділення коштів на соціальні послуги для
вразливих верств населення;

Керівництво програм та проектів включає в себе
організацію роботу за наступними напрямками:

 Відповідальна за зовнішні зв’язки (донори, спонсори, ДО та
НУО, що працюють в сфері ВІЛ/СНІД); розвиток партнерства,
залучення фінансування.

Функціонал: забезпечення життєдіяльності організації;
здійснення контролю за виконанням програмної діяльності;
укладання трудових угод зі співробітниками; контроль за
фінансовою діяльністю та звітністю; Здійснення планування
та своєчасного корегування програмної діяльності,
супервізія персоналу. 
Кількість підлеглих: 25

Досягнення: розширення напрямів діяльності,
впровадження нових послуг, збільшення обсягів залученого
фінансування, членство в дорадчих органах при ОДА та
міській раді.
 
Є співавтором навчальних посібників по організації
стажування консультантів з хімічної залежності; програми
стажування консультантів з хімічної залежності

2020-2022 – координатор з адвокації, щодо 
залучення бюджетних коштів
2020-2022 – регіональний координатор з 
впровадження діяльності FREE ZONE в 
Чернігівській області.
2018-2019 рік - регіональний координатор з 
адвокації та моніторингу якості послуг з ВІЛ, ТБ, 
ВГС в пенітенціарній системі
2009 рік Обласний координатор з підготовки 
регіональних операційних планів з протидії ВІЛ/ 
СНІД в Україні



ДОДАТКОВА ОСВІТА:

2021 – тренінг «Лідерство для громадських організацій»
 2021 – тренінг «Комунікація для громадських організацій»
2020 – програма навчання національних тренерів
2018 – тренінг «Планування та організація надання послуг з профілактики, догляду та підтримки в
контексті ВІЛ і ТБ»
2017 – тренінг «Імплементація Алгоритму для представників служби пробації, медичної служби
пенітенціарної системи МЮ України та представників НУО»
2015 - тренінг "Розвиток аналітичних навичок у моніторів НПМ" 
2015 - тренінг "Особливості візитів до психіатричних установ" 
2015 - тренінг "Робота з персональними джерелами інформації, планування та проведення
інтерв'ю під час візиту НПМ" 
2015 – тренінг «Соціальне замовлення та можливості його впровадження в Україні»
2015 – тренінг «Побудова партнерських стосунків з НУО, які виконують гранти ГФ, та реалізація
наглядової діяльності»
2015 – тренінг «Комунікаційні моделі для мережевих структур»
2014 - навчальний курс "Підготовка моніторів національного превентивного механізму" 
2014 – тренінг «Основи економічної самостійності та правової грамотності для жінок, які
належать до вразливих верств населення»
2014 – тренінг «Управління власними фінансами»
2013 – тренінг «Лідерство як джерело сталих змін»
2012 – тренінг «Відпрацювання алгоритмів безперервності та доступності лікування ЗПТ», USAID
2012 – тренінг «Спостережні комісії як інструмент громадського контролю за дотриманням прав
людини в пенітенціарних установах»
2012 – семінар «Ефективне лікування для наркозалежних жінок: ключові питання ВІЛ та
вагітності» Open Medical Institute and Open Society Foundation 
2012 – тренінг «Розробка регіональної стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації
(АКСМ стратегії) для підтримки програм протидії туберкульозу».
2011 – модульні курси «Інновації, менеджмент та наставництво в сфері ВІЛ/СНІД» Полтавський
обласний інститут ППО ім. М.В. Остроградського
2011 – Тренінг «Аналіз та формування політики щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на
місцевому рівні» USAID
2008 – тренінг «Менеджмент неурядових організацій», USAID
2002 рік – проходила стажування в реабілітаційних центрах США, отримала диплом тренера з
відзнакою ,FIRSTLIGHTPARTNERS. 


