
КОВБОША ОКСАНА РОМАНІВНА 

Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»  

Партійність: член ВО «Свобода» 

Постійна комісія: з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту. 

Місце роботи: прес-референт Служби молодіжної політики ВО «Свобода». 

БІОГРАФІЯ:  

Народилася в селі Михайло-Ларине на Миколаївщині. Школу закінчила у 2008 році. За 

сімейних обставини три роки проживала у Росії. Після цього, у 2007 році, повернулася до 

України. По закінченню школи вступила до Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили у Миколаєві, в якому здобула фах соціолога. 

У 2010 році, познайомившись із діяльністю Всеукраїнського об’єднання «Свобода», 

приєдналася до миколаївського осередку партії. В той же час стала членом молодіжних 

громадських організацій «Сокіл» та «Студентська Свобода».  

Захоплюється таборуваннями та подорожами, любить спортивні ігри (волейбол, футбол і 

теніс), рукоділля та кулінарію. Свій перший вишкільний табір відвідала саме на Черкащині – 

«Гайдамацьке Коло – 2011» в Христівському районі. Відтоді стала частим учасником 

свободівських, сокільських, студсвободівських заходів на Черкащині.  

У 2013 році очолила прес-службу Миколаївської обласної свободівської організації і увійшла 

до обласного партійного комітету. А з 2015 року очолює прес-референтуру Служби 

молодіжної політики ВО «Свобода». Також є активісткою Об'єднання українок «Яворина». 

Брала активну участь у подіях, пов’язаних з Майданом, від самого їх початку, разом з 

побратимами-свободівцями та небайдужими миколаївцями започатковували Майдан у 

рідному місті. Згодом долучилася і до столичного Майдану, де приєдналася до черкаської 

делегації в Революційній Київраді.  

У 2013 році вступила до Інституту державного управління в ЧДУ імені П.Могили на 

спеціальність «Місцеве самоврядування». У 2015 році захистила дипломну роботу на тему 

«Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його втілення в Україні (на 

прикладі країн Балтики)» та отримала диплом магістра державного управління. 

Після закінчення університету переїхала до Черкас, де проживає на даний момент. 

У фракції ВО «Свобода» в Черкаській обласній раді керує Секретаріатом. Як депутат, 

рішенням фракції закріплена за Соснівським районом обласного центру та Черкаським 

районом.  

КОНТАКТИ: 0934140083, kovbosia@gmail.com, https://www.facebook.com/kovbosia  

ОКРУГИ:  

№78 Черкаси, Соснівський р-н, виборців - 12976 

mailto:kovbosia@gmail.com
https://www.facebook.com/kovbosia


Обраний в Територіальний виборчий округ №78 з виборів депутатів Черкаської обласної 

ради по спискам політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" з результатом 735 

голосів, 15,4607% 

 


