Шендерук Світлана Вікторівна
Народилась 28 вересня 1973 року в
с.Чогодарівка
Ширяївського
району,
Одеської області.
Громадянка України.
Отримала повну вищу освіту. В 1997
році закінчила Одеський державний
університет ім. І.Д.Мечникова філологічний
факультет за спеціальністю викладач
української мови, літератури та зарубіжної
літератури.
Трудову діяльність розпочала вчителем
початкових класів Чогодарівської початкової школи в 1992 році. В 1996 році
переведена вчителем російської мови і зарубіжної літератури Чогодарівської
середньої школи. В 1999 році призначена заступником директора з виховної
роботи Чогодарівської ЗОШ І-ІІІ ст..
В 2004 році прийняла Присягу державного службовця, призначена на
посаду спеціаліста І категорії відділу освіти Ширяївської районної державної
адміністрації. З 2007 року працювала начальником відділу з питань молоді та
спорту райдержадміністрації. В 2011 році призначена начальником відділу
культури райдержадміністрації. З 10 лютого 2017 року – виконую обов’язки
начальника
відділу освіти, культури
та
молодіжної політики
райдержадміністрації.
Безпартійна.
Маю дві доньки.
Проживаю в смт.Ширяєве.

Вже другий рік наша країна відстоює свій суверенітет та незалежність.
На Сході, в зоні АТО, перебувають наші воїни - земляки. І наш обов’язок
надавати їм всебічну підтримку та допомогу, чим і займаються волонтери
нашого селища.
Звичайно, очолюваний мною відділ культури Ширяївської районної
державної адміністрації активно підтримали волонтерів у їх добрій справі.
Закладами культури району було проведено 3 благодійних ярмарки «Від
серця митця – до серця солдата», під час яких продавалася випічка, солодощі,
домашні страви, приготовані власноруч. Крім того, працівниками районного
Будинку культури проводилися й інші благодійні заходи: віншування з
Маланкою та Новим роком, благодійні концертні програми. Зібрані кошти
передавалися волонтерам на потреби воїнів. Загалом, працівники сфери
культури внесли у скарбничку допомоги воїнам-землякам понад 20 тис. грн..
Із патріотичними концертними програмами заклади культури долучалися
до проведення інших ярмарків, організованих ГО “Щит: Одеса – Північ”.
Колектив відділу культури активно приєднувався до всіх ініціатив активістів:
Марш миру «Я – Волноваха!», Всеукраїнська акція «Зв’яжи стрічку єдності
від Донбасу до Галичини», патріотично-мистецька акція «Обнімемося, брати
мої, молю вас, благаю», Всеукраїнське свято Вишиванки, відкриття
пам’ятника Небесній сотні та загиблим в зоні АТО.
Моє тверде переконання: чужої біди немає.

