ДОДАТОК З
Приклад біографічної довідки уповноваженого представника на участь в
установчих зборах з формування нового складу молодіжної ради
Біографічна довідка уповноваженого представника
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради
Юркін Ігор Олександрович
Число, місяць і рік
народження

06.10.1989 р.н.

Посада, місце роботи

Директор Комунального позашкільного навчального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа міста
Покровська»
Вища спортивна, Донецький державний інститут
здоров’я, фізичного виховання та спорту, 2010 рік

Освіта
Науковий
ступінь,
вчене звання
Володіння мовами

Українська,
словником.

Нагороди,
звання

Майстер спорту України з регбіліг, 2015 рік

почесні

Досвід громадської
діяльності

Особисті досягнення

російська

-

вільно,

англійська

-

зі

10 років, президент ГО «Федерація регбіліг Донецької
області», віце-президент ГО «Федерація регбі Донецької
області», голова ГО «РЕГБІЙНИЙ КЛУБ «ТВЕРДИЙ
ЗНАК», голова ДЮК ВГО «Українська федерація
регбіліг»
Формування повної структури дитячо-юнацьких змагань
України з регбіліг.

Контактна
інформація

+380952071966, уигкіп@і.иа

Напрямок та
мотивація роботи у
м ол од шшій р ад і

Створення сприятливих умов для занять фізичною
культурою та спортом в місті для молоді.
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ДОДАТОК 4
Інформація про результати діяльності

БЛАНК
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності

1. Назва - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
2 . Скорочена назва - ТО «ФРЛДО».
3. Адреса, контакти - Україна, 85300, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Прокоф’єва 60, тел. +380952071966, e-mail: yurkin@i.ua.
4 . Мета та напрями діяльності - Головною метою Організації є захист
законних спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку регбіліг. Основними
напрямами діяльності Організації є у встановленому законодавством порядку:
- сприяння зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу
життя, розвитку фізичних і морально-вольових здібностей людини шляхом занять
регбіліг;
сприяння підвищенню майстерності, професійного, морального,
інтелектуального рівня своїх членів - спортсменів, тренерів, суддів та інших
фахівців;
- сприяння вдосконаленню системи спорту вищих досягнень, забезпеченню
успішного виступу спортсменів у змаганнях;
- пропаганда і популяризація регбіліг;
- здійснення заходів щодо запобігання використанню допінгових та інших
заборонених медикаментозних засобів.
5 . Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів - відсутній.
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми,
друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви - Організація веде
активну роботу з популяризації та розвитку регбіліг на міському, обласному та
Всеукраїнському рівнях.
„
У 2018 році до складу збірної України з регбіліг увійшли 10 спортсменів Грибанов Андрій (кандидати), Большаков Антон, Смелянський Кирило, Усік Кирило,
Червинський Даніїл, Пятницький Антон, Шелеповський Андрій, Пучков Віталій, Майоров
Денис, Надольський Артур (резерв).
В 2018 році 3 спортсмени Організації - Шелеповський Андрій, Червинський
Даніїл, Пятницький Антон зараховані в склад команди «Легіон ХІІІ-ШВСМ» м. Харків, та
в ігровому сезоні 2018 року посіли 4 місце в Чемпіонаті України з регбі-7 серед чоловічих
команд Суперліги.
Організація проводить колективну, індивідуальну форми роботи з учнями,
забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу з урахуванням
стану здоров'я, фізичного розвитку, рухової підготовленості дітей. Реалізує завдання
спортивних тренувань через сучасні форми, інноваційні методи та засоби навчальновиховного процесу. Заняття мають чітку організацію, логічну структуру.
Спортсмени організації мають високі особисті досягнення в обраному виді
спорту:__________________________________________________________________

- чемпіони Європи з регбі-15 у складі молодіжної збірної команди України U-19
2008 року, Чехія (Прага);
- чемпіони Європи з регбіліг EUROPEAN BOWL 2009 року, Латвія (Рига);
- чемпіони Європи з регбіліг EUROPEAN BOWL 2013 року, Чехія (Врхлабі);
- чемпіони Європи з регбіліг у складі молодіжної збірної команди України U-25
2014 року, Франція (Нантер);
- бронзові призери Чемпіонату Європи з регбіліг-9 2015 року, Сербія (Белград);
- чемпіони України та Кубку України з регбіліг 2015 року, багаторазові призери
Чемпіонатів та Кубків України з регбі та регбіліг;
- члени Національної збірної команди України з регбіліг 2009-2018 рр.;
- майстри спорту України з регбіліг (виконання у 2015, 2018 роках);
- тренери вищої категорії з регбі;
- судді Національної категорії з регбіліг.
Члени організації постійно займаються самоосвітою, діляться досвідом роботи з
колегами. Виступають на семінарах, засіданнях методичного об’єднання вчителів
фізичної культури. Беруть активну участь у фахових конкурсах.
Організація пропагує здоровий спосіб життя та патріотичне ставлення до України
серед дітей та молоді міста.
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