
Ім'я: Юлія Кіріллова           

Дата народження: 28 серпня 1993р.         

Місце народження: м. Київ Україна         

E-mail: kirillova.uwvm@gmail.com         

Номер телефону: +380 68 095 85 71 

Досвід роботи 

Період роботи: 2021            

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись 

Живим» Посада: Громадська активістка          

Опис роботи: Забезпечення та організація проведення відбору адаптивних змагань для 

військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення «Warrior Games Team Ukraine» 

в Орландо США. Проведення інтерв’ювань учасників, підготовка звіту та рекомендацій за 

результатами опитувань для проведення відбору. 

 

Період роботи: 2020 – 2021           

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: ГО «Жіночий Ветеранський Рух»          

Посада: Координаторка проєктів «Тренінг особистісного розвитку для жінок ветеранок» , 

«Основи ненасильницької комунікації для жінок ветеранок», «Основи підприємницької 

діяльності для жінок ветеранок»           

Опис роботи:Організація та проведення тренінгів для жінок ветеранок. 

2021 – член правління Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів 

2020 – лауреатка програми Open World по роботі з ветеранами 

 

Період роботи: 2019 – ……           

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: ГО «Жіночий Ветеранський Рух»          

Посада: Член правління / Координаторка соціального відділу  по роботі з ветеранами  

Опис роботи: Організація та забезпечення роботи соціального відділу ГО, співпраця з 

органами державної влади та іншими ГО в партнерських проектах.  Організація та 

забезпечення проведення груп психологічної підтримки для ветеранів. Надання 

юридичних консультацій ветеранам. Представлення інтересів ГО на конференціях та 

круглих столах. Представлення інтересів ГО в компетентних питаннях в органах 

державної влади. Співпраця в межах діяльності ГО з органами місцевого самоврядування 

та центрами соціального захисту населення. Організація та проведення масових заходів. 

Організація та проведення соціологічних досліджень та опитувань серед ветеранів. 

 

Період роботи: 2019            

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись 

Живим» Посада: Громадська активістка          

Опис роботи: Забезпечення та організація проведення відбору Міжнародних спортивних 

змагань в параолімпійському стилі «Ігри Нескорених 2020», проведення інтерв’ювань 

учасників, підготовка звіту та рекомендацій за результатами опитувань. 
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Період роботи: 2018 – 2019          

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: Адвокаційна кампанія «Невидимий Батальйон»      

Посада: Громадська активістка           

Опис роботи: Координування роботи соціального відділу, організація та проведення 

масових заходів, співпраця з органами державної влади в партнерських проектах. 

Амбасодорка ветеранських дипломатичних місій в міжнародних поїздках.  

 

Період роботи: 2017 – 2019          

Країна / Місто: Київ, Україна          

Організація: Pina Malina           

Посада: Виконавчий директор          

Опис роботи: Організація та забезпечення роботи швейного виробництва, підбір 

персоналу, ведення звітності, ведення переговорів з клієнтами та потенційними клієнтами. 

 

Період роботи: 2015 – 2016          

Країна / Місто: Україна, Донецька область       

Організація: Збройні сили України ВЧ п / п В0676 

 

Період роботи: 2014 – 2015          

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись 

Живим» Посада: Волонтер-координатор відділу медичного забезпечення    

Опис роботи: Збір та аналіз потреб військових частин та військових медичних закладів в 

специфічному медичному обладнанні та інструментах. Проведення закупівель, 

оформлення документації з обліку, прийому-передачі та взятті на баланс специфічного 

медичного обладнання та інструментів в благодійному фонді та військовій частині. 

Проведення переговорів з постачальниками та вищим військовим керівництвом. 

Представлення інтересів благодійного фонду в ЗСУ. 

 

Період роботи: 2014 – 2015          

Країна / Місто: Київ, Україна         

Організація: Благодійний фонд «Волонтерська сотня« Україна-Світ »     

Посада: Юрист            

Опис роботи: Реєстрація благодійного фонду, ведення діловодства, складання договорів, 

ведення переговорів, юридичний супровід заходів. Організація та проведення 

благодійного арт-фестивалю «Укроп» (2014р.) 

 

Період роботи: 2014 – 2016          

Країна / Місто: Київ, Україна          

Організація: ТОВ «Фінансова консультативна компанія»      

Посада: Юрисконсульт           

Опис роботи: - Підготовка юридичних документів (аналітичні записки, позовні заяви, 

довіреності, довідки, претензії, договори та ін.)       



 - Консультування клієнтів компанії з юридичних питань.    

 - Представництво інтересів компанії та її клієнтів в суді, державних органах та 

організаціях.            

 - Складання звітності про виконану роботу. 

 

 


