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Депутат Любашівської районної ради.
Підприємець.
Голова ГЖО «Біла акація»

Н

ародилася 23 квітня 1963 р. в с. Ясеново Друге
Любашівського району Одеської області
в сім’ї Степана Антоновича та Ніни Давидівни
Пужанських. Батько був трактористом, на превеликий
жаль нещодавно помер (у січні 2018 р.). Мати працювала дояркою, нині — пенсіонерка.
З 1970 р. Євдокія навчалася в Познанській восьмирічній школі, а в 1980 р. закінчила 10 класів Ясинівської середньої школи в рідному районі.
Того ж року вирішила освоїти фах телеграфіста
в Одеському технічному училищі № 8. Бажаючи працювати в престижній на той час аграрній галузі,
в 1981 р. стала студенткою Ананьївського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку
(спеціальність «Бухгалтерський облік в сільськогосподарському виробництві»), де навчалася до 1985 р.
На заочне відділення до Одеського сільськогосподарського інституту вступила в 1989 р. з метою
отримання кваліфікації економіста з бухгалтерського обліку і фінансів. Повний курс інституту завершила в 1995 р. за спеціальністю «Бухгалтерський
облік, контроль і аналіз сільськогосподарської
діяльності».
Вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» (магістр державного управління) здобула
в 2004 р. в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Трудову діяльність розпочала в 1981 р. телеграфісткою-апаратницею 2 класу телеграфного цеху
Одеського ордена Трудового Червоного Прапора
поштамту. Протягом 1983–1990 рр. працювала секретарем-бухгалтером колгоспу імені Орджонікідзе
Любашівського району Одеської області. У 1998 р. її
обрано Познанським сільським головою (с. Познанка
Перша). У 2006 р. стала головним бухгалтером ФОП
«Байдиш В. М.» (с. Познанка Перша). З 2008 р. — начальник Любашівського районного трудового архіву.
З серпня 2010 р. — заступник голови Любашівської
районної державної адміністрації, з листопада цього
ж року — голова Любашівської районної ради.
З 2013 р. займається приватним підприємництвом
у с. Познанка Перша.

Активний громадський діяч. З 2011 р. є головою
Любашівської районної громадської жіночої організації «Біла акація». Член Благодійного фонду «Рідний
край», член Радикальної партії Олега Ляшка. Депутат
Любашівської районної ради трьох скликань (1988–
2002, 2006–2010, 2010–2015).
Велику роль у житті Євдокії Степанівни відіграло
навчання на економічному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту, адже, за її словами,
здобуті в той час знання, уміння та навички стали ключовим поштовхом для подальшого саморозвитку. Завдяки якісній вищій освіті протягом усього трудового
шляху Є. С. Байдиш успішно долала труднощі, на високому професійному рівні виконуючи обов’язки. З повагою згадує шановних викладачів альма-матер, яким
щиро вдячна за те, що зробили все можливе й неможливе, аби виховати кваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи.
Щаслива у шлюбі. Разом із чоловіком, Василем
Миколайовичем (1958 р. н.), виховала двох доньок:
Світлану (1982 р. н.) та Вікторію (1986 р. н.). Дбайлива бабуся трьох онучок: Маргарити (2005 р. н.),
Єви (2006 р. н.) та Софії (2011 р. н.) та внука Кирила
(2016 р. н.).
Життєве кредо Євдокії Степанівни: «Хочеш зробити світ кращим — почни з себе».
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