Форум «Синергія Херсона» – ініціатива громади міста, направлена на формування якісного самоврядування та залучення
потенціалу громади до завдань місцевого розвитку.
Мета Форуму «Синергія Херсона» - сприяти системному залученню до розвитку міста інтелектуального та
інноваційного потенціалу головних рушіїв розвитку міста та досвіду, ресурсів і знань українських та міжнародних
інституцій, а також забезпечення динамічного удосконалення системи владних повноважень громади.

Функціонально-організаційна схема Форуму «Синергія Херсона» щодо залучення
експертного потенціалу громади до місцевого розвитку

Форум "Синергія Херсона"
Мета: ефективна участь громади в самоврядуванні та розвитку
Очолює почесний голова Віктор Вальд
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Вільна участь громади у всіх заходах, залучення ініціатив, обговорення ідей, дій та результатів через всі види сучасних комунікацій, просвіта громади

Кандидати від Форуму синергії на участь в управлінні справами громади:
1. Віктор Михайлов (творчий псевдонім Віктор Вальд), ініціатор Форуму «Синергія Херсона» - почесний голова Форуму синергії.
Д.н. 09.11.1961
Коротке портфоліо:
Відомий український письменник, який з 2017 року написав три романи українською мовою, які увірвалися, наче вихор в українську літературу,
повернувши нам героїчний подих української історії та її народних героїв – козаків, які є найдоблеснішим проявом українського народу.
Роман автора «Останній бій Урус-шайтана» завоював у 2017 році престижну літературну премію на міжнародному конкурсі «Коронація слова» та
ще кілька нагород.
Також, 2 романи В. Вальда – Михайлова стали переможцями обласного конкурсу «Краща книга Херсонщини».
А роман «Отаман», який вийшов друком у 2020 році, був написаний автором, як він сам каже, для того, щоб у всьому світі узнали про місто
Херсон та про Херсонщину.

2. Анна Парфьонова – співголова Форуму синергії.
Д.н. 13.06.1958
Кандидат на радника міського голови з питань розвитку місцевого самоврядування та системного залучення потенціалу громади
Коротке портфоліо
Посади:
Голова Громадської організації «Розвиток»
Головний редактор Інтернет видання «Херсон. Громада. Ініціатива»
В радянському минулому інженер-конструктор суден в Центральному конструкторському бюро «Ізумруд».
В роки незалежності України засновник консультативної фірми, викладач економічних дисциплін в ХФ МАУП, бухгалтер з десятка
різноманітних підприємств.
Паралельно, з 2003 року - голова Громадської організації «Розвиток» та ініціатор і керівник всіх головних проектів організації.

Серед виконаних проектів, направлених на розвиток міста, які були реалізовані за рахунок ресурсів організації та у співпраці в представниками
влади, бізнесу, науки, громадськості:




Чотири конкурси дипломних робіт студентів ВНЗ м. Херсона «Місто і наука», спрямованих на залучення потенціалу студентів до розвитку
міста
Три науково-практичні конференції «Вектор самоврядування» щодо визначення векторів розвитку міста та громади
Впровадження механізмів інформаційної взаємодії та електронного врядування тощо

Досвід координації коаліцій організацій громадянського суспільства:



Чотири роки координації регіональних мереж Громадянської Асамблеї України (ГАУ) з 24-х областей України
Три роки координації Херсонської обласної мережі ГАУ

Засновник, розробник, головний редактор і журналіст порталу для громади міста «Херсон. Громада. Ініціатива», на якому представлені
матеріали з розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства міста, починаючи з 2002 року.
Учасниця багатьох спеціалізованих тренінгів з питань розвитку та управління.

3. Ірина Зоря – співголова Форуму синергії
Д.н. 15.12.1966
Кандидат на члена виконкому Херсонської міської ради
Коротке портфоліо:
Трудова діяльність
ПП «Аудиторська фірма «Зоря» - директор з 07 червня 2005р. по березень 2018 р., з березня 2018 р. по теперішній час працюю аудитором.
З 1998 працюю як приватний підприємець, основні види діяльності – надання бухгалтерських послуг, консультаційні послуги.
Голова невеликих трьох ОСББ на сьогоднішній час.
Громадська діяльність
2 роки діяльності у Експертній раді при Херсонській обласній раді
6 років діяльності у Громадській раді при херсонському міському голові
4 роки діяльності, як члена Громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації
2 роки керування Громадською радою при Херсонській обласній державній адміністрації

Майже рік роботи (з жовтня 2019 по вересень 2020) координатором голів Громадських рад при ОДА в раді голів Громадських рад України при
Секретаріаті КМУ.
4. Михайло Жужа, координатор бізнес – крила.
Д.н. 02.04.1987
Кандидат на радника міського голови з розвитку та залучення потенціалу бізнесу
Коротке портфоліо:
Посада - директор Центру Супроводу Будівництва “Арма Херсон”
Голова правління: Громадського Союзу “Підприємці Херсона”
Партнер Школи управління будівельними проектами PRO PM
Реалізація проєктів, які направлені на розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу:
ГС ”Підприємці Херсона”, партнерство з Українською Асоціацією Бізнесу, співпраця з рухом #saveФОП. Завдяки чому представники бізнесу
разом на захисті прав підприємців.

5. Олександр Ходосовцев, координатор наукового крила
Д.н. 03.11.1971
Кандидат на радника міського голови з питань розвитку та залучення потенціалу науки
Коротке портфолі:
Посада - доктор біологічних наук, професор Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України.
Досвід адміністративної роботи - працював на посадах завідувача кафедри (2004-2011 роки), декана (2011-2012 роки), ректора (2012-2015
роки) Херсонського державного університету.
Наукова робота - автор та співавтор більше 300 наукових та науково-популярних публікацій, серед яких підручники з біології для 6-7 класів
(2014-2015 роки), книги: «Старовинні забуті парки Херсонщини» (переможець конкурсу «Краща книга Херсонщини» 2019 року), «Перспективні
заповідні об’єкти Херсонщини» (2020) тощо.
Участь в редакційних колегіях - головний редактор фахового видання «Чорноморський ботанічний журнал», член редакційної колегії
фахового видання «Український ботанічний журнал».

Громадська діяльність - віце-президент Українського ботанічного товариства, член науково-технічних рад біосферного заповідника
«Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, національних природних парків «Нижньодніпровський», «Олешківські піски», «Кам’янська Січ».
Проєкти - реалізував 26 міжнародних та вітчизняних наукових проектів в галузі біології та екології за останні 15 років. Зокрема, керував
проєктами щодо наукового обґрунтування створення трьох національних природних парків «Олешківські піски», «Нижньодніпровський» та
«Кам’янська Січ» на Херсонщині, реалізація яких дала можливість відкрити більше 250 нових робочих місць, у тому числі і для випускників
університетів міста Херсона.

6. Яценко Андрій Анатолійович, координатор громадського крила,
Д.н. 27 березня 1961 року
Кандидат на радника міського голови з питань розвитку та залучення потенціалу громадянського суспільства
Посада – директор будівельної компанії ТОВ «МЖК м.Херсон»
Досвід адміністративної роботи - працював на посадах голови комітету у справах молоді Херсонської міськради (1991-1994), начальника
управління сім’ї та молоді ОДА (1994-1997), заступника Херсонського міського голови (1997-2002), заступника начальника відділу туризму,
курортів та мінеральних ресурсів ОДА (2003-2005), начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Херсонській області
(2005-2010), заступника голови Херсонської ОДА (2010-2012), начальником управління освіти та науки ОДА (2012-2014), директором
Херсонського обласного архіву (2014-2015), заступником Голопристанського міського голови (2015-2016), заступником директора Херсонського
вищого училища фізкультури та спорту (2017-2018).
Служба в Збройних Силах – 1982-1984, 1987-1989.
Громадська діяльність - Голова ГО «Національний конгрес батьків України», голова ГО «Херсонська обласна організація Спілки економістів
України». В 2016-2018 був членом Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України. В 1993 – 2000 рр. був співзасновником
громадських організацій «Нова генерація», «Молодь – Військово-Морським Силам України», «Молода Європа», «Молодь – ветеранам», «Нова
Україна» тощо. З 2004 року член Ротарі- клубу «Херсон», обирався багаторазово його президентом.
Журналістська діяльність (на громадських засадах) – 1991 - редактор першої двомовної газети в області «Єдність», 1993-1995 – автор та ведучій
молодіжної телепрограми «Шо-шо?» на телеканалі «Скіфія», 2012-2014 – шеф-редактор газети для освітян «Джерела», 2020 – автор та ведучий
телепрограми «Be Happy! Андрій Яценко» на телеканалі KRATU.
Реалізовані проекти – 1994 Перший обласний телеконкурс дитячої творчості «Маленькі зірочки», 1996-1997 «Херсонський обласний палац
молоді», 1999-2002 Міжнародний конкурс юних художників міст побратимів Херсон,Украна – Кент, США, 2003-2005 Міжнародні форуми
розвитку туризму на Півдні України та Херсонщині, 2004-2007 Транспортно-туристиний кластер «Південні ворота Украни», 2006-2012 –
Креативний тренінгово-консультативний центр для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 2014 – проект,
присвячений 70-річчю заснування Херсонської області - створення «Найдовшого вишиваного рушника у світі – Рушника єдності України».

Стажування та участь у міжнародних програмах за кордоном – 1994 Німеччина (м.Брауншвейг, Нижня Саксонія) Школа молодих лідерів,
1999 – США (м.Вашингтон, м. Тусон, Арізона) Арізонський університет за програмою «Партнерство громад: Україна – США», 2001 – США (м.
Кент, штат Вашінгтон) Розвиток партнерства міст – побратимів, 2005 – Ізраїль Міжнародна туристична виставка-ярмарок, 2008 – Туреччина (міста
Ілича, Манавгат, Сіде та інші) Проект «Міжсекторне співробітництво: влада та громада», 2010 – США (м. Кент, штат Вашингтон, м. Санта
Барбара, Сан-Франциско, Каліфорнія) Соціальні проекти для дітей-сиріт, 2010 – Білорусь (м.Гомель) підписання Угоди про співробітництво між
Херсонською та Гомельською областями під час Міжнародного інвестиційного форуму в Білорусі, 2013 – Південно-Африканська Республіка (м.
Кейптаун) експерт Проекту Білла Гейтса «Швидкий доступ».

7. Олександр Книга, головний координатор крила гуманітарної сфери
Д.н. 26.03.1959
Кандидат на радника міського голови з питань розвитку та залучення потенціалу гуманітарної сфери
Коротке портфоліо
Олександр Андрійович Книга (нар. 26 березня 1959, Покровка Очаківського району Миколаївської області) — український театральний діяч.
Заслужений діяч мистецтв України (2009). Народний артист України (2017).
1981 — закінчив Херсонське культурно-освітнє училище, після чого спочатку очолював театральний колектив, а згодом став художнім керівником
та директором Виноградівського будинку культури.
1987 — закінчив Київський інститут культури (викладачі Н. А. Биченко, П. Г. Ільченко).
З 1989 — генеральний директор-художній керівник Херсонського музично-драматичного театру ім. М. Куліша.
За його сприяння 1999 року в Херсоні започатковано проведення театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», який з 2003 має статус
міжнародного.
Під його керівництвом на Херсонщині проводяться: фестиваль народної творчості «Купальські зорі» (у м. Гола Пристань), фестиваль
«Олешківські забави» (у м. Олешки).
Член Національної спілки театральних діячів України.
7.1 Тамара Верещака – координатор крила освіти
Кандидат на радника управління освіти
Тамара Верещака – досвідчена і шановна представниця освіти Херсона і Херсонщини. Очолює найчисельнішу громадську організацію
херсонських освітян ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ М.ХЕРСОНА"
7.2 Ірина Сокур - координатор крила медицина

Кандидат на радника управління охорони здоров’я
Ірина Сокур – заслужений лікар України, очолює з 2003 року Херсонський обласний онкологічний диспансер, який під її керівництвом
перетворився на потужний центр на півдні України з порятунку онкохворих.

7.3

Юрій Воронцов – координатор крила сфери фізичної культури та спорту

Кандидат на радника управління фізичної культури та спорту
Юрій Воронцов – Директор КЗ ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «ДИНАМО» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Має численні заслуги і напрацювання, як бувший спортсмен, як тренер та як успішний спортивний адміністратор.
7.4 Вадим Яровий – координатор крила творчої інтелігенції
Кандидат на радника управління культури
Вадим Яровий – має досвід реалізації творчих проектів в різноманітних сферах, зокрема, в сфері туризму.
8. Оксана Дьякова, координатор крила політичних лідерів поза радою (кадрового резерву)
Д.н. 21.06.1976
Кандидат на радника міського голови з питань навчання та залучення потенціалу майбутніх кадрів
Коротке портфоліо
Член правління ГО «Центр розвитку ОСББ Херсона «Пліч-о-пліч»»,голова Ради голів ОСББ Херсона при міському голові.
Присяжна в Херсонському міському суді, член адміністративної комісії Херсонського виконавчого комітету.
Секретар Херсонської філії ГО «Всеукраїнської асоціації жінок України «ДІЯ»», менторка проекту «Жінка в політиці – зміни в країні», член
правління ГО «Громада «ЮА».
Працювала помічницею депутата Херсонської міської ради на громадських засадах.
Була депутатом Херсонської міської рали 7 скликання (2015-2020р.р.).
Зараз є помічницею депутата Верховної ради України Павла Павліша.
9. Олена Звягіна - координатор молодіжного крила
Д.н. 23.08.1972

Кандидат на радника міського голови з питань розвитку та залучення потенціалу молоді
Посада – директор КЗ «Палац молоді та студенів Херсонської обласної ради.
Має досвід громадської діяльності та є успішним керівником Палацу молоді та студентів, реалізуючи проекти творчого розвитку молоді
Херсона та Херсонщини.

