
                                     Резюме                                                          

              

 

1.П.І.Б.                                             Заболотна Наталія Олександрівна 

2.Дата народження                         25.06.1966 

3.Адреса                                           69005, м.Запоріжжя, вул..Перемоги, 115-129 

4.Телефон                                         (061) 7011929,  (098) 042 95 95, zabol66zabol@gmail.com 

5.Освіта                                            вища, інженер-механік. Закінчила  заочне відділення                         

                                                          Дніпродзержинського Технічного Університету у 1993  

                                                          році. Спеціалізація: технологія машинобудування,  

                                                          метало ріжучі станки і інструменти. 

6.Сімейний стан                              заміжня, двоє дітей, два онука 

6.Місце роботи  і посада                ГО «Народний захист» , Голова Правління,  

 

Навчання: 

1981-1985  навчання в  Дніпродзержинському технолого-економичному  техникумі.   

                    Спеціалізація:Хімічна чистка  та  фарбування одягу. Технік-технолог.  

                    (Профорг техникуму, Ленінська стипендія. Диплом з відзнакою ).           

1987- 1993  навчання  на заочному  відділенні Дніпродзержинського Технічного      

                    Університету. Спеціалізація: технологія машинобудування, метало ріжучі  

                   станки і інструменти. 

2014 рік- Адаптація українського законодавства з питання держзакупівель до норм ЄС. 

(ТІ, ЄС) 

2016 рік – Бюджетний процес в омс. (Прометеус). 

2017 рік – Соціальне підприємництво (Прометеус). 

2017 рік – Корупція в  держзакупівлях (ВУМ). 

2017 рік-  Навчання у Школі медіа-права ЦЕДЕМ. 

2017 рік – отримала сертифікат ТАРАС тренера з відкритих даних. Семінари з питання 

відкритих даних. 

Трудова діяльність: 

1985      Запорізький банно-прачечний комбінат. Головний  технолог. (Технологія  

      виробництва, Голова комісії з якості і роботі зі скаргами громадян. 

      Голова комісії з розробки і впровадження нових стандартів.   

1986-1993  Підприємство  ЯЕ 308/5Е  м. Дніпродзержинська. (Дослідно-експериментальне  

                    підприємство  МВС СРСР). технік специалізованого конструкторського бюро.  

                    Конструктор  спеціалізованого  конструкторського бюро, а з 1989 р. диспетчер  

                    виробничо-диспетчерського відділу (управління  грузопотоками, комсорг      

                    заводоуправління, член комітету  комсомолу, премії, подяки,  

                     худ. самодіяльність.) 

1993-1999 П.Ф.”Ігуана”- перша  приватна СТО в  Україні. Засновник. Директор 

(ремонт,обслуговування автомобілів, продаж запчастин  для іномарок).              

Розробник  і  виготовлювач  виставкового варіанту тюнінгової  моделі 

автомобіля  “Таврія” в 1994 році для  Межнародної  Виставки. Підготовка для                   

                     екіпажа журналу «Сігнал» автомобиля для участі в першому  міжнародному 

                     раллі журналістів ( 1-ше місце в своєму класі, друге  місце в загальному   



                     заліку). 

                     Навчання  за програмою “SACHS – Сервіс” ( перша жінка в Україні).  

                     Напис статей  для журналу  «Сигнал». 

                     Стратегічне  планування, створення  підприємства  з нуля, управління, 

                      проведення рекламних кампаній, перемови, забезпечення, збут. 

                      Разробка та впровадження  облікової  документаціі, а також нових прийомів 

                      в обслуговуванні  і мотиваціі  клієнтів, підбір і навчання персоналу, 

                     створення команди, работа з банками,  VIP – клієнтами. Фірмі присуждено                       

                     Золотий Міжнародний приз «За якість, перевагу і діловий престиж». 

1997-2011   Приватний  підприємець, приємник П.Ф. «Ігуана» - «Андрійсервісцентр» -          

                     ремонт і обслуговування  іномарок, торгівля запчастинами для іномарок. 

                     «ELIT – Партнер» компаніі «ELIT – Украина». 

                     + Консалтингові  послуги з  питань  кредитування фізичних і юри- 

                     дичних  осіб.  

З 2016 року - ФОП 

Громадська діяльність: 

         З 2009року Голова Правління ЗОГО «Народний Захист», яка з 2010 року входить до  

 Коаліції захисту прав власності і є партнером Програми «Правова країна». 

         З 2010 року заступник Голови і Голова Громадської Ради при виконкомі Запорізькій  

міській раді. 

         З 2010 року  розробка  проектів локальних нормативно-правових актів  органів 

місцевого самоврядування  з питань демократії участі, сприяння проведенню громадської 

експертизи, консультацій з громадськістю (Статути, Порядки, положення). 

         2011-2012  Заступник Голови Громадської Ради при Запорізькій ОДА,  Повноважний 

Представник  Комітету з питань контролю за діями влади,  розвитку громадянського 

суспільства і громадської експертизи  Громадської Ради при Запорізькій ОДА. Семінари, 

проведення громадського контролю, адвокасі. 

        З 2011 року Регіональний консультант по Запорізькій області Партнерства ІГС «За  

 доступ до інформації». Моніторинг, семінари. 

        З 2012 року Регіональний Координатор по Запорізькій області Громадського  

 Партнерства в підтримку Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд». Семінари, розробка 

пропозицій до плану, Моніторинг виконання Україною першого плану реалізації 

Міжнародної ініціативи ПВУ. 

        В 2012 році Радник Голови Запорізької ОДА з питань розвитку громадянського  

суспільства, взаємодії з громадськістю і Громадською Радою, ПВУ і  доступу до публічної 

інформації. 

       З 2012 року –тренер Центру підвищення кваліфікації держслужбовців  з питань  

взаємодії з громадськістю, діяльності консультативно-дорадчих органів, антикорупційних 

чинників, запобігання корупції, доступу до публічної інформації. 

       З 2012 року – автор і тренер «Школи громадської професійності» для громадських 

активістів. Історія розвитку громадянського суспільства в Україні, механізми участі і 

впливу, громадського контролю. 1. Процедури прийняття рішень та особливості 

функціонування органів місцевого самоврядування. Право на інформацію і мирні  

зібрання. Антикорупційна діяльність. Участь громадськості в бюджетному процесі. 

Створення коаліцій, планування адвокасі –кампаній, мережування. 3  випуска школи. 

        З 2013 року  член робочої моніторингової  групи Координаційної ради при 

Президенті України з питань розвитку громадянського суспільства з  питання роботи ЗУ 

«Про громадські об’єднання».        

        З 2013 року член робочої групи  комітету ВР із  супроводу  законопроектів «Про  

свободу  мирних зібрань». 

        З 2013 року  представник в Запорізькій області мережі захисників права на доступ до  

публічної  інформації.  Захист права на інформацію в судах. 



        З 2013 року  учасник Загальнонаціонального моніторингу відповідності стилю життя  

високо посадовців України  задекларованим ними статкам (Декларації без декорацій ТІ 

Україна). 

        З 2013 року член Мережі громадських організацій на підтримку політики  сприяння  

розвитку громадянського суспільства. 

        З 2014 року Радник Голови Запорізької ОДА з питань розвитку громадянського  

суспільства, взаємодії з громадськістю і Громадською Радою, ПВУ і доступу до публічної 

інформації. 

        З 2014 року Голова Громадської Ради при Запорізькій ОДА. Семінари, громадський 

контроль, адвокасі. 

         З 2014 року член Transparency International Україна. 

        2014-2016 року член Колегії Запорізької ОДА. 

        2015 рік Моніторинг декларацій депутатів Запорізької обласної ради  за 2011-2014 

роки. 

        З 2015 року  Ініціатор  створення і регіональний компонент  платформи 

«Омбудсман+» (забезпечення права на інформацію). Моніторинг, семінари, адвокасі. 

       2016 рік – Майстерня Активних Громадян ЦЕДЕМ  (тренер). 

       2016 рік- Премія  ТІ Україна і  ГО Родини Героїв Небесної Сотні -Антикорупціонер 

року у номінації «Супротивник  системи». 

        2016-2017 рік- Проект «Інтереси НЕ для преси» з моніторингу випадків 

неврегульованого конфлікту інтересів. Створення посібника для держслужбовців, 

семінари представникам органів публічної влади, організацій громадянського суспільства, 

активістам; розробка і впровадження локальної нормативно-правової бази. 

 

Особисті якості: Аналітичний склад розуму, наполегливість, комунікативність,         

                              вимогливість, не конфліктність, працездатність. 

Експерт з аналізу ризиків при реалізації  політики розвитку громадянського суспільства на 

регіональному рівні,  з питань формування і роботи  консультативно-дорадчих органів , в 

т.ч. Громадських Рад, громадського контролю за діями влади,  доступу до публічної 

інформації, з питань  регіональної складової розвитку громадянського суспільства, 

застосування механізмів громадського контролю і  впливу.  

Фахівець в галузі розробки регіональних програм розвитку громадянського суспільства, з   

громадської експертизи, питань відкритості органів публічної влади, проведення 

консультацій з громадськістю.  

Участь в розробці проектів  локальних нормативних актів з питань доступу до публічної 

інформації; Порядків проведення громадських слухань; місцевих ініціатив; сприяння 

проведенню громадської експертизи; консультацій з громадськістю тощо. А також аналіз  

проектів Положень про  громадський бюджет, Регламенту Запорізької облради, Положень 

ЦОВВів. Громадський розслідувач. 100 % виграних стратегічних  справ в судах із захисту 

права на  інформацію і дефомації. Спікер. Тренер ТАРАС з питання відкритих даних. 

http://xn--80ane0bfp.zp.ua/  

https://www.facebook.com/zabol.zabol 

https://www.facebook.com/konfliktinteresiv/ 

30.05. 2018 року                                                        Заболотна Н.О. 

http://захист.zp.ua/
https://www.facebook.com/zabol.zabol
https://www.facebook.com/konfliktinteresiv/

