Бурик Зоряна Михайлівнна
Число, місяць, рік народження: 12 квітня 1982 р. н.
Місце народження: Україна, місто Львів.
Освіта: вища, економічна.
1999-2004 р – навчання Львівський регіональний інститут державного
управління Національної Академії державного управління при Президентові
України за спеціальністю «Економіка та підприємництво/ Управління трудовими
ресурсами».
2004-2007 р. – аспірантура Львівський регіональний інститут державного
управління Національної Академії державного управління при Президентові
України за спеціальністю «Державне управління».
2011 р. – захист кандидатської дисертації по спеціальності 25.00.02.
«Механізми державного управління».
Науковий ступінь, вчене звання: к. держ. упр.
Володіння іноземними мовами: англійська, польська.
Трудова діяльність.
З травня 2004 р. до жовтня 2004 р. – головний спеціаліст територіальної
державної інспекції праці «Держнаглядпраці» у Львівській області – спеціаліст І
категорії.
З 2004 р. до 2008 р. – аспірантура за спеціальністю 25.00.02. «Механізми
державного управління».
З 2011 р. до 2014 p. – старший викладач кафедри економічної політики та
економіки праці Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
З 2014 p. – докторантура за спеціальністю 25.00.02. «Механізми державного
управління».
З 2008 р. до сьогодні – приватний підприємець, види діяльності : сфера
послуг, торгівля (продовольча група), надання в оренду нерухомого майна.
Громадська діяльність. Громадська діяльність пов’язана із активізацією
бізнес та підприємницького середовища Львівського регіону.
Лідер бізнес-групи № 5 ГО «Клуб ділових людей України». Кількість
учасників групи – 52. Мета - налагодження співпраці, обмін досвідом та створення
нових бізнес-можливостей. Діяльність в межах групи : розгляд та робота з бізнес-

кейсами; обговорення управлінських тематик та обмін досвідом; короткі виступи
експертів та запрошених гостей; бізнес-нетворкінг та обговорення спільних
проектів; якісне спілкування та відпочинок в колі підприємців.
Сторінка групи : https://www.facebook.com/groups/647134018771039/
Є членом ІГС Асоціації «Спілка власників автостоянок та операторів зон
паркування». Членство в асоціації дотичне до провадження підприємницької
діяльності (організація роботи зони паркування).
Член ЛОГО «Округ».
Член громадської ради при ДФС у Львівській області.
Додаткова інформація
Є експертом у галузі : державного управління, економічної та інвестиційної
політики, підприємництва, регіонального економічного розвитку, програмноцільового управління, взаємодії з органами влади, місцевим самоврядуванням, та
громадськими і іншими організаціями.
Напрямок роботи у громадській раді: економічна політика і фінанси.
Член робочої групи щодо розробки Стратегії розвитку Львівської області до
2020 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської
області, член ради лісового сектору Львівської області.
Наукова діяльність. Є автором та співавтором значної кількості наукових
праць : монографій, колективних монографій, науково-дослідних робіт, наукових
статей, тез, доповідей тощо з проблематики регіонального управління, соціальноекономічного розвитку, програмно-цільового управління, сталого розвитку.
Блоги. http://zorianaburik.blogspot.com/
http://blog.meta.ua/~mir23/
http://blog.i.ua/user/5115436/1882205/
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства Асоціації «Спілка власників автостоянок та операторів зон
паркування»
протягом 2015 – 2016 років
1. Асоціація "Спілка власників автостоянок та операторів зон паркування"
2. Скорочена назва ІГС.
3. Код реєстрації: 37656285
4. 79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вул. Староєврейська,
будинок 20.
5. Мета та напрями діяльності. Метою діяльності Асоціації є об'єднання на
добровільних засадах зусиль та засобів суб’єктів господарювання-учасників
Асоціації, зацікавлених в розвитку діяльності авто-паркінгів та автостоянок.
Напрями діяльності Асоціації :
–
представляти та захищати інтереси суб’єктів господарювання-членів
асоціації у відносинах з органами державної влади, із споживачами, партнерами,
страховими компаніями тощо;
–
брати участь у розробці законопроектів та підзаконних актів, актів
органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися питань автостоянок та
зон паркування;
–
розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів;
–
представляти інтереси суб’єктів господарювання-учасників асоціації у
судах, господарських та адміністративних судах;
–
представляти інтереси підприємств – учасників асоціації
на
внутрішньому та зовнішніх ринках;
–
проводити переговори з національними та іноземними партнерами і
сприяти в установленні прямих зв’язків, створенні спільних підприємств з
іноземними партнерами.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування : робоча група для реалізації проекту
«Управління системою паркування автотранспорту у м. Львові із використанням
механізму державно-приватного партнерства»; участь у роботі депутатських
комісій – інженерного господарства, транспорту і зв’язку, землекористування,
фінансів та планування бюджету; багаторазові зустрічі переговори із заступником
міського голови з питань містобудування та інфраструктури, начальником
управління транспорту та зв’язку, директором ЛКП «Львівавтодор» та іншими.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. Участь
у розробці «Положення про правила паркування транспортних засобів у м.
Львові». Участь у діяльності Громадської ради. Участь у круглих столах. Участь в
комісії щодо обговорення організації парко-місць у м. Львові. Ініціація та участь в

розробці спілкою власників автостоянок та операторів зон паркування м. Львова
ухвали Львівської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення
строкового земельного сервітуту для організації паркування та зберігання
транспортних засобів та Типового договору сервітутного користування земельною
ділянкою для організації паркування та зберігання транспортних засобів» тощо.

