
Біографічна довідка уповноваженого представника  

Громадської організації "Центр сприяння і розвитку програм та проектів 

ЮНЕСКО у Львівській області" Воєдило Анастасії Андріївни 

 на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради 

при Яворівській районній державній адміністрації 

 

Працює: Фізична особа-підприємець 

Громадянство: України 

Дата народження: 23.02.1992 

Місце народження: Закарпатська область, м. Мукачево 

Освіта: 2009-2014 - Львівський національний університет ім. І. Франка, 

спеціальність «психологія», магістр. 

Науковий ступінь, вчене звання: наукового ступеня немає. Автор 15 

наукових публікацій (з них 6 у виданнях ВАК України) з менеджменту 

(державного управління), психології управління, соціальної економіки та 

політики. 

Володіння мовами: українська – рідна, російська – вільно, англійська – 

середній рівень. 

 

Трудова діяльність: 

12.2018 дотепер – Туристичне агентство «TravelZua». 

Посада: Засновник та керівник 

07.2017 до 12.2018 -  Компанія «GRID recruiting». 

Посада: Засновник, рекрутер, HR-консультант, кар’єрний консультант 

02.2016 до 06.2017 - Компанія «Reikartz Hotel Management».  

Посада: Регіональний менеджер по персоналу (Західний регіон) 

05.2015 до 02.2016 - IT-компанія «Astwellsoft».  

Посада: Менежер по персоналу 

04.2014 до 05.2015 - ПАТ КБ «ПриватБанк», Психологічна служба Головного 

офісу Банку.  

Посада: Експерт по роботі з поліграфом (детектором брехні) 

 

Контактна інформація: 

Тел.. 093 55 23 406; anastasiyav1992@gmail.com 

 

 

 

 



Можливий напрямок роботи у громадській раді: 

Архітектура, молодь, спорт 

 

 

 

 

        13.05.2020                                              Воєдило А.А. 

    (Дата)                                                                  (Прізвище, ініціали, підпис) 

                                                                                            М.П. (за наявності)  

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності  

____________________________________________________________________ 

2019 -2020 років 

 

 

1. Назва ІГС. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СПРИЯННЯ І РОЗВИТКУ 

ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ ЮНЕСКО У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" 

2. Скорочена назва ІГС.  

ГО «ЦСРПП ЮНЕСКО у Львівській області» 

3. Дані про легалізацію ІГС. 

Виписка з ЄДРЮО від 16.01.2011, 1 415 102 0000 025187 

4. Адреса, контакти. 

Україна 79008, м.Львів, вул.Винниченка 30 

5. Мета та напрями діяльності. 

Сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, 

розповсюдженні культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення 

поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у 

Статуті ООН та захист спільних інтересів своїх членів.  

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ. 

Громадська рада при ЛОДА 

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва 

проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. 

Травень 2019року – м.Трускавець, виставка хустського художника Віктора 

Чепинця мистецький живописний проект із серії «Гармонія душі». Відбулась 

експозиція завдяки співпраці музею з ГО "Центр сприяння і розвитку програм 

та проектів ЮНЕСКО у Львівській області" та Міжнародним мистецьким 

об'єднанням Art Media Holding - Civitas LEOPOLIS. 

 23 травня 2019 року , Дрогобич. Спільний мистецький проект книжкової 

графіки «Твоєму генію наш скромний дар...» Богдана Тихолоза і Віктора 

Мельника. Організовано за підтримки Центру сприяння і розвитку програм та 

проектів ЮНЕСКО у Львівській області та міжнародного мистецького 

об’єднання Art Media Holding – Civitas LEOPOLIS.  

Серпень 2019року , Дрогобич. Проект із живописного циклу «УКРАЇНА В 

МОЄМУ СЕРЦІ» відомого Львівського художника, члена Національної спілки 

художників України Ореста Білоуса / м. Львів / в рамках проекту промоції 

мистецтва у всіх регіонах України та до Дня НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.  

Організатори проекту: Музе й «Дрого биччина», ГО «Центр сприяння і розвитку 

програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області», Міжнародне мистецьке 

об'єднання Art Media Holding - «Civitas LEOPOLIS» та партнер проекту 

Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА. 



Серпень 2019 року, Дрогобич.  Творча презентація книг «ПОРИВ і ПОДИВ» 

відомої Львівської поетеси Марії Людкевич / м. Львів /, активного 

громадського діяча, лауреата премій ім. Лесі Українки та ім. Павла Тичини в 

рамках проекту промоції мистецтва у всіх регіонах України та до Дня 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. 

Організатори проекту: Музе й «Дрого биччина», ГО «Центр сприяння і розвитку 

програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області», Міжнародне мистецьке 

об'єднання Art Media Holding - «Civitas LEOPOLIS» та партнер проекту 

Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА. 

  

 

13.05.2020                                                      Воєдило А.А.____________________ 

    (Дата)                                                                               (Прізвище, ініціали, підпис) 

                                                                                                           М.П. (за наявності)  


