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

Євтушевський Є.А

Число, місяць і рік 
народження

23 квітня 2003

Посада, місце роботи Учень Красноармійського міського ліцею “Надія”
Освіта Неповна середня

Науковий ступінь, 
вчене звання

Не маю

Володіння мовами Російська, українська, англійська(зі словником)

Нагороди, почесні 
звання

Не маю

Досвід громадської діяльності * іш и у  п х ш ш ііш и  а іц Є /Ю „ Ш О с^

Особисті досягнення- Призові місця з велоперегонів, 
призові місця з флорболу

Контактна інформація- 066 884 64 44
Е^ог_ егі@ісІо ші. сот

Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді- Поліпшення та розвиток 
активності громадян .



Інформація про результати діяльності 
Громадської організації «ВелоТАК»

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. Покровськ, вул. Сави Божка, 16.
5. Мета та напрями діяльності. Задоволення потреб та захист законних соціальних, 

економічних та інших спільних інтересів своїх членів та велоспільноти, 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 інших ГО.
7. Минулого року ініціативна група брала участь у організації велозмагань для 

школярів, молоді, та дорослих мешканців міста, провела опитування жителів щодо 
велопарковок.

Були подані проекти направлені на освіту дітей та молоді з безпеки руху, встановлення 
велопарковок у громадських місцях. Проект «Велошкола заради безпеки» отримав 
фінансування від Британської Ради, ініціативною групою розпочата реалізація проекту 
згідно плану.

Представники ініціативні групи взяли участь у заході «Східний велофорум», що 
ініціювала Асоціація велосипедистів Києва.

На зборах ініціативної групи 11 січня 2019 року було прийнято рішення створити ГО 
«ВелоТАК» для ефективного втілення цілей та завдань заради розвитоку велоспільноти, 
велоінфраструктури міста і для співпраці з міською владою.

04. 04. 2019 
Н.М.Фролова

голова ГО «ВелоТАК»


