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Резюме 

 

         Несват Наталія Андріївна 

         БО «100 % ЖИТТЯ СЕРКАСИ» 

         Посада: Голова правління  

        18021 м. Черкаси, вул. А. Корольова 20, кв. 80 

        моб. тел. (098) 420 10 56; 093 525 93 58 

        роб. тел. / факс: (0472) 71 22 54 

        e-mail: natasha30n78@gmail.com 

                                             

Персональна інформація: 

Дата народження – 10 жовтня 1978 року. 

Місце народження – м. Черкаси. 

Сімейний стан – одружена, маю доньку  

Національність: Українка. 

 

Освіта: 

2019 - 2021 р. - Полтавский Университет экономики и торгівлі –  вища, педагогіка віщої 

школи (магістр). 

2014 – 2019 р. – Полтавський інститут бізнесу міжнародного науково-технічного 

університету – правознавство (вища). 

2011 – 2012 р. - ВБО «Віфанія», курси підвищення кваліфікації для менеджерів 

неурядових організацій; 

2005 р. – Києво - Могилянська Академія «Школа соціальної роботи»; 

  

Навички та вміння: 

1. Управління персоналом більш ніж 17 років (досвід управління колективом в понад 60 

осіб). 

2. Організація роботи у напрямку гендерної політики на Національному рівні та в 

Черкаській області у співпраці з Міжнародними організаціями (Міжнародна організація 

з міграції, Міжнародна організація Pact та інш.). 

3.Успішна адаптація набутого досвіду в неурядовому секторі у комунікації з комітетами 

Верховної Ради України, представниками КМУ, Міністерствами та відомствами, 

місцевими органами Державної влади в Україні. 

4. Залучення інвестицій в Черкаську область у сфері охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерно чутливого підходу у наданні соціальних послуг; 

5. Участь у розробці Національних та регіональних програм в тому числі з громадського 

здоров’я, гендерного напрямку, домашнього насильства та протидії торгівлі людьми; 

6.Уміння приймати рішення в кризових ситуаціях та досягти конструктивних 

результатів; 

7. Розробка та впровадження стратегічних планів роботи, досвід ведення перемовин з 

контрагентами та  вміння переконувати; 
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8. Відслідковування тенденцій та інновацій з метою посилення діяльності організації та 

впровадження дієвих змін щодо прогалин у лікуванні туберкульозу, проявів стигми, 

дискримінації до пацієнтів, орієнтація на гендерно – чутливий підхід у наданні медико – 

соціальних послуг;  

9. Знання міжнародних стандартів, практик та моделей з впровадження гендерно - 

чутливого підходу та надання послуг з медико – соціального супроводу та підтримки 

людей з ВІЛ, хворих на ТБ, жінок, які опинились в складних життєвих обставинах та 

інших представників уразливих груп; 

10. Комунікація та робота зі ЗМІ щодо висвітлення медико - соціальних проблем серед 

представників груп ризику, в тому числі привернення уваги до напрямку насильства в 

сім’ї.  

 

Досвід роботи: 

1. З 2004 р.– голова правління  Благодійної організації «СТО ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ 

ЧЕРКАСИ», в тому числі керівництво жіночим кризовим центром «Мережка», 

центром для безпритульних осіб і осіб, які звільняються з місць позбавлення волі 

та соціальним підприємством, які входять в структуру організації. 

2. З 2018 року голова правління Благодійної організації «Жіночий простір». 

 

Обов’язки на громадських засадах: 

1. З 2005 р. – членкиня обласної та міської Координаційної Ради по протидії ВІЛ/СНІД; 

2. 2005р.-2006 р. членкиня комітету з «Лікування, догляду та підтримки людей з ВІЛ», 

який створено при Національній Координаційній Раді по протидії розповсюдження 

ВІЛ/СНІД та ТБ в Україні; 

3. З 2012 р. – членкиня спостережної комісії з дотримання прав засуджених при 

Черкаській міській раді; 

4. 2012 р. – експертка громадської ради при ДУПтС України в Черкаській області;  

5. З 2014 р. – членкиня спостережної комісії з дотримання прав засуджених при 

Черкаській обласній адміністрації; 

6. З 2018 р. - членкиня Національної Ради з питань ВІЛ/СНІД, ТБ при КМУ Україна; 

7. З 2018 р. – членкиня Координаційної ради з гендерних питань при Черкаській 

обласній адміністрації; 

8. 2019 р.- заступниця голови госпітальної ради при Черкаській обласній адміністрації; 

9. З 2020 р. - помічниця Народного депутата України Лади Булах; 

 

Експертна діяльність: 

 2014 р. – експертка з підготовки соціальних працівників з НУО для надання 

соціальної допомоги в умовах стаціонару; 

 2014- 2016 р. – експертка з «Забезпечення стійкості соціальних послуг для уразливих 

до ВІЛ груп на місцевому рівні» БО Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ  

та БО «Світло Надії» м. Полтава; 

 2014- 2016 р. – експертка в рамках проекту «Підзвітне використання бюджетних 

коштів» МБФ «Відродження»; 
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 2015 р.- обмін досвідом в рамках навчальної програми міжнародної організації  Pact  

в США (штат Вашингтон) з приводу гендерно орієнтованих підходів;  

 2015-2017 р. – регіональна координаторка в рамках проекту «Мобілізація 

представників спільнот» ГО «Альянс Глобал»; 

 2015-2016 р. – експертка в рамках адвокаційного проекту «Протидія поборам в 

медичних закладах м. Черкаси та Черкаської області» - Інститут Аналітики та 

Адвокації; 

 2017 р. – експертка в рамках адвокаційного проекту «Посилення організаційної 

спроможності НУО України» ВМ ЛЖВ та БО «Світло Надії» м. Полтава; 

 2018 р. – лідерка ТБ спільноти в Черкаській області; 

 2018 р. – експертка в рамках адвокаційного проекту «Посилення організаційної 

спроможності НУО України» ВМ ЛЖВ та БО «Світло Надії» м. Полтава; 

 2019 рік – менторка, здійснення експертно-менторського супроводу в рамках 

проекту підтримка та інституційний розвиток ТБ спільноти проекту «Сталість 

послуг в умовах реалізації плану переходу» Благодійна організація «СВІТЛО 

НАДІЇ» в консорціумі з благодійною організацією «TBpeople Ukraine», за підтримки 

благодійної організації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»; 

 2018 р. -2020 р. експертка  по роботі з ОТГ та ОМС Черкаської області в рамках 

проекту з національного превентивного механізму взаємодії за підтримки МОМ. 

 2020 р. – експертка з адвокації в рамках проекту «Створення хабів в 4 областях 

України» за підтримки МОМ. 

 2020 р. - експертка з адвокації та просування гендерної політики в рамках 

Національного проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» за 

підтримки Pact Україна для забезпечення доступу до стратегічної інформації з прав 

жінок та гендерної рівності в Україні. 

 З 2020 р. голова експертної групи з питань усунення бар’єрів туберкульозу у тому 

числі стосовно бар’єрів та порушень прав пацієнтів при центрі громадського 

здоров’я МОЗ України. 

 З 2020 р. - членкиня робочої групи експертів за програмою медичних гарантій 2021 

р. при НСЗУ.   

 2021 р. по теперішній час – голова експертної групи з питань усунення бар’єрів 

туберкульозу у тому числі стосовно бар’єрів та порушень прав пацієнтів при Центрі 

громадського здоров’я МОЗ України. 

 

Відзнаки та нагороди: 

1. Подяка за активну участь у громадському житті міста та вагомий внесок у 

здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання соціально-небезпечних 

хвороб у молодіжному середовищі та подолання їх наслідків – подяка міського голови 

2015 рік. 

2. Подяка від Всеукраїнської Мережі  «Позитивне серце»; 

3. Подяка за плідну співпрацю під час організації та проведення навчання по 

профілактиці ВІЛ/СНІД в межах проекту FREE KICK, 2013 рік; 
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4.Сертифікат організації-партнера, учасника стажування в рамках австрійсько-

українського проекту «Всеукраїнський Центр соціальних інновацій у боротьбі із 

бездомністю» за підтримки Федерального міністерства соціальних справ та захисту 

прав споживачів Австрії – 2013 рік; 

5.Диплом Черкаської обласної державної адміністрації за І місце у номінації 

«Соціальна сфера»; 

6.Нагорода за ініціативність та креативність  від Pact Україна в межах проекту 

РЕСПОНД USAID – 2015 рік. 

7. Подяка Міжнародної організації USAID за ефективну реалізацію проекту «Сталість 

ВІЛ – послуг у Черкаській області» DELOITTE 2017 рік; 

8. Подяка голови Черкаської обласної державної адміністрації за вагомий внесок 

розбудови громадянського суспільства та системи  громадського здоров’я – 2017 рік. 

9.Подяка за участь у проекті «Сприяння відбудові та сталому розв’язання проблем 

внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту населення в Україні», 

головне представництво МОМ в Україні, Агентство ООН з питань міграції – 2018 рік. 

10. Подяка міського голови Черкас за небайдужість до проблем тимчасово 

переміщених осіб та надання їм всебічної підтримки - 2018 р. 

11. Подяка «Лідери Змін» БО «100% Життя» за стрімкий розвиток і масштабну 

децентралізацію, 2019 рік. 

12.Подяка за сприяння та взаємодію у співпраці в напрямку протидії домашньому  

насильству  та вагомий внесок у розвиток , Управляння патрульної поліції в Черкаської 

області - 2020 рік; 

13. Подяка за партнерство у забезпечені сталості послуг для засуджених та успішну 

реалізацію адвокаційної стратегії у Черкаській області, БО «FREE ZONE», 2020 рік; 

14. Подяка за плідне співробітництво, взаєморозуміння та всебічну підтримку в 

реалізації завдань Державної Установи  «Центр пробації» -  2020 рік. 

 

 

Досвід розробки або участі у розробці законотворчих актів у сфері охорони 

здоров'я: 

1.Участь розробці зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та 

соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/projects/751/  

2.Участь у розробці регіональних програм громадського здоров’я 

https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi  

3.Внесення змін до програм фінансової підтримки місцевих ЦПМСД області, щодо 

закупівлі соціальних послуг:  

http://vatytino-rada.gov.ua/index.php/doks/rishennya-miskoji-radi/6384-rishennya-miskoji-

radi-vid-30-09-2021; 

http://kaniv-rada.gov.ua/pages.php?s=46; 

4.Участь у розробці нормативних розпорядчих документів з питань впровадження 

соціального замовлення - http://chmr.gov.ua/myrada/html/297097.php?id=297097 

https://www.msp.gov.ua/projects/751/
https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi
http://vatytino-rada.gov.ua/index.php/doks/rishennya-miskoji-radi/6384-rishennya-miskoji-radi-vid-30-09-2021
http://vatytino-rada.gov.ua/index.php/doks/rishennya-miskoji-radi/6384-rishennya-miskoji-radi-vid-30-09-2021
http://kaniv-rada.gov.ua/pages.php?s=46
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5. Участь у розробці нормативних розпорядчих документів з питань впровадження 

прямих закупівлі медико -соціальних послуг через заклади охорони здоров’я; 

6.Участь у розробці наказу управляння охорони здоров’я ЧОДА про робочу групу про 

створення центру громадського здоров’я (ЦГЗ) в Черкаській області, як результат - 

розпорядження голови ЧОДА про створення регіонального ЦГЗ та безпосередньо 

рішення Черкаської обласної ради про створення ЦГЗ; 

7.Ініціювання видачи та участь у розробці наказу ДОЗ ЧОДА про створення робочої 

групи, щодо запровадження механізму закупівлі соціальних послуг для представників 

вразливих груп в тому числі хворих на ТБ, ВІЛ  та гепатит С. 

8. Розробка змін до наказів (станом на сьогодні): 

- Наказ Міністерства праці  та соціальної політики України,  Міністерства охорони  

здоров'я України   24.01.2007  N 28/26  про ПОРЯДОК взаємодії закладів соціального 

захисту для бездомних осіб та центрів соціальної адаптації осіб, які відбули покарання 

у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, із закладами охорони 

здоров'я щодо надання медичної допомоги бездомним особам та особам, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк {Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 1246/884 ( z0098-16 ) 

від 22.12.2015 }; 

- Наказ від 19.02.2009  N 70/411/101/65/19/32 Міністерство Праці та Соціальної 

політики, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство 

охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Державний комітет України у 

справах Національностей та релігій, Державний департамент України з питань 

виконання покарань « Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що надають 

соціальні послуги бездомним особам. 


