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ОСОБИСТІ ДАНІ
Дата та 
місце 
народження 

  22.12.197
м.Кременчук
  Народилася 

 

Сімейний 
стан, діти 

Одружена.
Діти: син (1997р.н.), 

 

ОСВІТА 
 

2015 р.    International
кадрів (м. Гуммерсбах, Федеративна Республіка 
   Назва програми:

  

2013 – 
2014 рр. 

   Інститут Політичної Освіти (м. Київ),
   Robert  Shuman
   Назва програми:
   Курс теоретичних і практичних 
Європейського Союзу

  

2012 р.    The Open
Вашингтон, Сполучені Штати Америки)
   Назва програми:
громадами

  

2011 р.    Council of
   Назва програми:

  

2010 – 
2011 рр. 

   Українська Школа Політичних Студій
   Курс теоретичних і практичних занять та стажування в 
організаціях

  

2007 – 
2010 рр. 

  Харківський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України
   Аспірантура
   Спеціальність
   Тематика дисертації
застосування стандарту 
самоврядування

 

1996 – 
2000 рр. 

   Харківський Національний Університет ім. В.Н.Каразіна (м. Харків)
   Аспірантура
   Спеціальність
   Тематика дисертації
аналіз та перспективи розвитку в постіндустріальному суспільстві

 

1991 – 
1996 рр. 

   Харківський Державний Університет (
   Освітньо
   Кваліфікація
   Спеціальність

 

ДОСВІД  РОБОТИ
 

2017 –  
2018 рр. 

   Громадська організація 
   Посада: 

  

2015 – 
2017 рр. 

   Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 
відділ по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо 

ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 
 

067 973 91 11 
kremen.anticor@gmail.com  

ОСОБИСТІ ДАНІ 
.1972 р. 

Кременчук, Полтавська обл., Україна 
лася у родині службовців. 

. 
син (1997р.н.), донька (2009 р.н.). 

International Academy for Leadership / Міжнародна академія для керівних 
кадрів (м. Гуммерсбах, Федеративна Республіка Німеччина)

Назва програми: “Strategic Planning”. 
Інститут Політичної Освіти (м. Київ), 

Shuman Institute (м. Будапешт, Угорщина). 
Назва програми: Майстерня Європейської Політики.
Курс теоретичних і практичних занять та стажування в країнах 

Європейського Союзу. 
Open World Leadership Center (м. Вашингтон; м. Олімпія, штат 

Вашингтон, Сполучені Штати Америки) 
Назва програми: “Open World Program: Управління місцевими 

громадами”. 
of  Europe / Рада Європи (м. Страсбург, Французька Республіка)

Назва програми: Summer University for Democracy.
Українська Школа Політичних Студій (м. Київ). 
Курс теоретичних і практичних занять та стажування в 

організаціях. 
Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України
Аспірантура. 
Спеціальність: “Механізм державного управління”.
Тематика дисертації: “Моніторинг управління якістю на основі 

застосування стандарту ISO 9001:2000 в суб’єктах місцевого 
самоврядування ”. 

Харківський Національний Університет ім. В.Н.Каразіна (м. Харків)
Аспірантура. 
Спеціальність: “Соціологія культури, науки та освіти
Тематика дисертації: “Інформаційні потреби молоді: ретроспективний 

аналіз та перспективи розвитку в постіндустріальному суспільстві
Харківський Державний Університет (м. Харків). 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. 
Кваліфікація: соціолог, викладач соціологічних дисциплін
Спеціальність: “Прикладна соціологія”. 

ДОСВІД  РОБОТИ у т.ч. громадської 
Громадська організація “Кременчуцький антикорупційний центр
Посада: Голова. 
Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 
відділ по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо 

 

/ Міжнародна академія для керівних 
Німеччина) 
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: Управління місцевими 
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Курс теоретичних і практичних занять та стажування в міжнародних 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (м. Харків) 

”. 
Моніторинг управління якістю на основі 

9001:2000 в суб’єктах місцевого 

Харківський Національний Університет ім. В.Н.Каразіна (м. Харків) 

Соціологія культури, науки та освіти”. 
Інформаційні потреби молоді: ретроспективний 

аналіз та перспективи розвитку в постіндустріальному суспільстві ”. 

: соціолог, викладач соціологічних дисциплін. 

антикорупційний центр” 

Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 
відділ по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо 



переміщеними особами. 
  

2013 – 
2015 рр. 

   Член ініціативної групи по створенню Політичної партії «Сила людей»; 
балотувалася від партії до Верховної ради України, міської та обласної 
рад. Приймала участь у виборах  на посаду міського голови м.Кременчука. 

 

2010 – 
2015 рр. 

   Депутат Кременчуцької міської ради VI скликання. 
 

секретар комісії з питань соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, заступник голови секретаріату 
міської ради. 

  

2007 – 
2015 рр. 

  Член виконавчого комітету Крюківської районної ради міста Кременчука 
Полтавської області. 

  

З 2010 р.    Член Наглядової ради Університету Третього віку (м. Кременчук). 
 

2007 – 
2008 рр. 

   Крюківська районна в місті рада. м Кременчук Полтавської області. 
   Посада: Заступник голови . 

 

2006 – 
2010 рр. 

   Депутат Крюківської районної ради міста Кременчука Полтавської 
області V скликання. 

  

2006 – 
2007 рр. 

голова депутатської комісії районної ради з питань депутатської 
діяльності та етики, законності, правопорядку та місцевого 
самоврядування (до обрання на посаду Заступника голови ради). 

  

З 2014 р.    ГО “Центр громадської експертизи діяльності органів законодавчої, 
судової та виконавчої влади”. 
   Співзасновник, член наглядової ради, експерт. 

 

З 1996 р.    НДГО “Незалежний центр соціальних технологій ” (м. Кременчук). 
   Співзасновник та дослідник. 

 

1996 – 
2015 рр.  

   Кременчуцький Національний Університет імені М.Остроградського. 
   Кафедри: менеджменту; економіки; соціально-політичних наук. 
   Посада: Старший викладач. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

2015 р.    Український інститут міжнародної політики (м. Київ); 
   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. 
   Програма: Всеукраїнська інформаційна кампанія з децентралізації. 
   Регіональний представник-співорганізатор (Полтавська область: 
 м. Полтава, м. Кременчук). 

  

2004 р.    ХГОО «Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень (м. Харків). 
   Організація та проведення робіт з опитування виборців на виході з 
виборчих дільниць (exit pool), які супроводжують виконання 
соціологічних досліджень на території Полтавської області. 

  

МОВА    Українська, англійська (підтверджено сертифікатом), російська. 
 


