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Місце народження 
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Володіння мовами 

Загальний стаж роботи 

Контактні дані

Біографічна довідка

юзвяк
Євгенія Вікторівна 

з 1 вересня 2017 року заступником директора з навчально-тренувальної 

роботи КЗ “Рожищенська дитячо-юнацька спортивна 

"школа", гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, 

громадянка України

Волинська область, м.Рожище

Вищ а, 2004 p., Івано-Франківський коледж фізичного виховання за 

Спеціальністю «Фізичне виховання» і здобула кваліфікацію викладач 

організатор масової фізичної культури та спорту.

2009 p.,Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» 

та здобула кваліфікацію магістра із фізичної реабілітації.

Українська

17 р. Зм. ( станом на 16 грудня 2022р.)

Ел. Пошта / моб.тел: uzvakevgenia@gmail/com



Мотиваційний лист

Я, Юзвяк Євгенія Вікторівна, освіта вища, маю 18 років стажу в спортивній 
школі. З вересня 2017 року працюю заступником директора Комунального 
закладу Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи. Вільно володію 
Українською мовою.

Моє рішення бути членом Громадської ради при Рожищенській міській раді, 
є обдуманим і виваженим. Усвідомлюю те, що розгляд Громадської ради 
будуть виносити різноманітні питання, буду приймати рішення виважено і 
обдумано. Так як Громадська рада працюватиме в умовах військового стану в 
країні, підтримуватиму культурно просвітницькі-заходи та акції націлені на 
благодійну підтримку ЗСУ.

Будучи в Громадській раді матиму можливість краще представляти інтереси 
громадської думки та ініціативи, що дасть можливість співпрацювати з 
органами місцевого самоврядування та підвищити рівень довіри до влади.

В спілкуванні з людьми толерантна, вмію дотримуватись норми ділової 
етики.

16.12.2022р.



ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ

вул. Гагаріна, 40, м. Рожшце, 45100, тел. (03368) 24740, e-mail: rr_sport@ukr.net
код ЄДРПОУ 40118827

Інформація

про роботу громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ» за перше півріччя 2022 року.

Федерація є об’єднанням спеціалізованих організацій фізкультурно- 

спортивної спрямованості, одним з видів спеціалізації котрих є легка 

атлетика.

Громадська організація створена для сприяння розвитку легкої атлетики в 

громаді та є членом федерації легкої атлетики України.

Члени федерації систематично беруть участь в організації та проведенні 

змагань з легкої атлетики спільно з КЗ «Рожищенська ДЮСІП».

Члени громадської організації є постійними учасниками обласних, 

всеукраїнських та державних змагань.

Представники федерації постійно приймають участь в конференціях, 

семінарах та вебінарах, які проводить федерація легкої атлетики Волинської 

області та федерація легкої атлетики України.

Цього року член федерації був нагороджений цінним подарунком, яки 

особисто вручив віцепрезидент ФЛАУ.

Сергій ПРИХОДЬКО
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