
Біографічна довідка уповноваженого представника

на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

Дата народження: 11.02.2001
Вчитель закладу загальної середньої освіти з трудового навчання 
Освіта: бакалавр
Володіння мовами: українська, російська, англійська

17.11.2020 року Олександр Сергійович посів почесне 1 місце у міському 
турі всеукраїнського конкурсу « Учитель року -  2021» у номінації « 
Трудове навчання».
Також педагог займається волонтерською діяльністю, допомогаючи 
військовим.
Приймав участь у всеукраїнській науково-практичній конференції в 
ДДПУ м.Слов’янськ «Проблеми професійного розвитку вчителя 
трудового навчання в контексті реалізації «Нова українська школа»», 
завершив проект «Школа Молодого Політика м. Покровськ 2021», був 
неофіційним членом Молодіжної Ради при виконавчому комітеті 
Покровської міської ради.

Досвід громадської діяльності:
Я, Нестеренко Олександр Сергійович, представник самоврядування 
Навчально-виховного комплексу №2, членом Молодіжної Ради при 
виконавчому комітеті минулої каденції.
Особисті досягнення
Переможець конкурсу «Учитель року -  2021» у номінації «Трудове 
навчання»
Контактна інформація 
nesterenkoolesandr@gmail.com ,
+380950506231
Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді 
Змінювання міста на краще

26.05.2021

mailto:nesterenkoolesandr@gmail.com


Витяг з протоколу
засідання Правління самоврядування 

Навчально-виховного комплексу 2 
Покровської міської ради

26 травня 2021 року №3
м. Покровськ 

Присутні: 9 чоловік 
Члени організації: 9 чоловік

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
Нестеренка Олександра Сергійовича
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Полікаренко Софія

Секретар Полікаренко Софія



ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності

1. Навчально-виховний комплекс №2 Покровської міської ради
2. НВК №2
3. Адреса, контакти: 85307, Донецька область, м.Покровськ, вул.1 Травня, 63
4. Мета та напрями діяльності: займаюся науково-дослідницькою діяльнісю 

з метою покращення культурного рівня нашої молоді та населення міста в 
цілому.

5. Був членом Молодіжної ради минулої каденції
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.

Вчитель ЗЗСО з трудового навчання 
О. С. Нестеренко


