
Біографічна довідка уповноваженого представника ТГС 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради з

обов’язковим додаванням фото

Корнієнко Максим Юрійович

Число, місяць і рік 
народження

10.03.2006

Посада, місце роботи 
Освіта Учень 10-А кл„ ЗОНІ №2

Науковий ступінь, 
вчене звання

Не маю

Володіння мовами Укр., рос., англ.

Нагороди, почесні 
звання

Не маю

Посади в інститутах
громадянського
суспільства

Не маю

Членства в ІГС:
(перелічити які)

Громадська організація «ВелоТАК»

Досвід громадської діяльності: участь у підготовці та проведенні заходів, які 
проводила ГО «ВелоТАК»

Особисті досягнення в ІГС: проведення школи з ГІДР, майстеркласів з вправного
володіння велосипедом. 

Контактна інформація 050 53 43 073, kakcigagaty@gmail.com

31.05.2021 
Місце для печатки 
(якщо передбачена)

М.Ю.Корнієнко

mailto:kakcigagaty@gmail.com


Витяг з протоколу

засідання правління Громадської організації «ВелоТАК»

28 травня 2021 року №  2

м. ТІокровськ
Присутні: Голова ГО Фролова Н.М.,
Секретар Кандала А.О.
Члени організації: Білянський С.О., Кабанець 10.В., Лебедев В.А.

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання складу 

молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради члена Громадської організації 
«ВелоТАК» Корнієнка Максима Юрійовича, учня ЗОНІ №2.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: (Кандала II.О.)

Головуючий Фролова П. М. 

Секретар КандалаН.О.



БЛАНК
інституту громадянського суспільства (якщо передбачено)

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

1. Громадська організація «ВелоТАК».
2. Скорочена назва -  ГО «ВелоТАК».
3. Дані про легалізацію ІГС - Реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі 

42799081.

4. Адреса: Донецька обл., м. ГІокровськ, вул. Сави Божка, 16.
5. Мета та напрями діяльності. Захист законних соціальних, економічних та інтересів 

та велоспільноти та громади вцілому. сприяння в налагодженні компромісного діалогу 
між її членами та органами державної влади задля комфортного проживання мешканців, 
розвиток соціальної активності громадян.

6. Члени громадської організації мають досвід співпраці у діяльності з місцевими та 
обласними ГО, співпрацюємо з відділом транспорту Покровської міської ради.

7. Минулого року ГО «ВелоТАК» брала участь у організації велозмагань та 
велактивностей, провела опитування жителів щодо велопарковок, надані консультації 
іншим організаціям з приводу написання проектів та розвитку велосипедного руху в 
їхньому середовищі.

Були подані проекти направлені на створення для міста велоконцепції розвитку, 
освіту дітей та молоді з безпеки руху, встановлення велопарковок у громадських місцях, 
побудови у місті скейт-майданчика. Проект «Локальний аналіз» з опитування мешканців 
щодо проблем велосипедного руху відбувся навесні цього року, результати опитування 
були надані заступникам міського голови, транспотртному відділу міської ради. Були 
надані консультації з організації велозаходів та велоінфраструктури для ЗОШ №2, 6, 
члени ГО брали участь у заходах в тиждень безпеки руху.

Представники ГО «ВелоТАК» беруть участь у всеукраїнських заходах з розвитку 
велоруху, у велофорумах та навчанні велоактивістів та громадських активістів.

Голова ГО «ВелоТАК»
Місце для печатки (за наявності)

Н.М.Фролова


