
Автобіографія

Я, Яцун Ярина Володимирівна, громадянка України народилась 11 липня 1978 року в селі 
Синів Гощанського району Рівненської області.

З 2007 року живу в м. Обухів.

Повну загальну середню освіту здобула в державній середній загальноосвітній школі №12 
м.Рівного. Атестат МГ №015394 виданий 21 червня 1995 року.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти здобула в Національному університеті водного 
господарства та природокористування в інституті архітектури і будівництва на кафедрі 
міського будівництва і господарства. Диплом бакалавра В20 №171666 виданий ЗО червня 2020 
року.

Трудова діяльність:
• в старших класах школи була радіоведучою на радіо РМ «Нова хвиля» м. Рівне:
• в студентські роки була старостою групи, працювала в редакції молодіжного журналу «В 

дорогу»;
• від 15.11.1998 працювала керівником туристичних гуртків при відділі і справах сім'ї та 

молоді міста Рівного;
• від 07.10. 2002 працювала методистом в ГО «Пласт» НС'ОУ у Львові:
• в 2004 році отримала підвищення і переведення в центральний офіс Пласту в Києві, 

працювала керівником всеукраїнських проектів для дітей від 6 до 12 років,
• в 2003 році розробила, представляла перед комісією, координувала проведення мистецьких 

акцій та звіти до Міністерства сім'ї та молоді проект комплексної програми культурно- 
мистецького спрямування «Я можу», в рамках якого було проведено близько 100 
культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді в різних містах України. Серед них: 
всеукраїнський мистецький фестиваль «Зоряний вітер» м. Рівне, всеукраїнський фестиваль 
дитячої творчості «Дитячі мрії» м. Франківськ. табір творчих ініціатив молоді 
“Метаморфози", мистецький табір для дітей «Дива навколо нас», пластовий мистецький 
змаг «Орликіада», мандрівний міжнародний табір «Стежки культури», та інші.

• співпрацювала з урядом Баварії в молодіжних проектах культурного обміну.

1 Громадська діяльність:
• є волонтером в національній скаутській організації України Пласт.
• є волонтером в екологічній організації «\У\УР»

Родинний стан:
• Одружена з громадянином України Богданом Яцуном. мама трьох дітей.

Не маю судимостей та не притягалась до адміністративних стягнень за вчинення корупційних 
правопорушення.

За достовірність даних відповідаю.

Яцун Я .13.
(підпис)


