
ДОДАТОК З

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

Частов Андрій Іванович
Число, місяць і рік 17.07.2004
народження

Посада, місце роботи
Освіта Учень 11 класу НВК №1

Науковий ступінь, Відсутні
вчене звання

Володіння мовами Українська; російська; англійська

Нагороди, почесні Грамота Міністерства Освіти і Науки України; Грамота 
звання Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної

державної адміністрації; Грамота Донецької Регіональної 
Організації «Екологічна Ліга»; Грамоти Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики, трудового навчання, 
інформатики;

Досвід громадської діяльності 3 2017 року

Особисті досягнення
Учасник проекту «Регіональна медіа школа журналістів за сталий розвиток на 
Донбасі».
Учасник навчального тренінгу «Перша домедична допомога».
Учасник польових молодіжних лідерських практикумів 2019, 2020 рр.
Учасник 29 Всеукраїнського збору-походуВМГО»НОСУ» «Козацькими шляхами». 
Учасник програми «Поклик Степу» 2018-2020рр.
Маю 8 відзначок зі скаутських навичок.
Контактна інформація 
+380952457241
Пошта: @сИазїоу.andreyl2@gmail.com 
Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді
Розвиток молодіжних просторів у місті та роботу зі ЗМІ.

Дата 23.05.2021 Підпис с

mailto:andreyl2@gmail.com


ДОДАТОК 2

Протокол засідання (рішення про делегування представника для участі в 
установчих зборах та до складу молодіжної ради при виконкомі Покровської

міської ради)

Витяг з протоколу
засідання правління Скаутського формування Всеукраїнської Молодіжної Громадської 

Організації «Національна Організація Скаутів України» «Скаути Покровська»
22 травня 2021 року № 10
м. Покровськ

Присутні: Климова Н.В
Гринь Н.Ю
Зіміна Н.С
Члени організації: Жорін Ігор 
Г речка Дарина 
Ліщук Анна 
Хоцевич Олег

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
Частова Андрія Івановича
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Зіміна Н.С

Головуючий Климова Н.В 

Секретар Зіміна Н.С



ДОДАТОК 4

Інформація про результати діяльності

БЛАНК

ІНФОРМАЦІЯ* 
про результати діяльності

1. Назва: член Всеукраїнської Молодіжної Громадської
Організації»Національна Організація Скаутів України» Скаутське 
формування»Скаути Покровська»

2. Скорочена назва. ВМГО «НОСУ» СФ «Скаути Покровська»
3. Адреса, контакти.03057 м.Київ,вул.. Довженко,2. office@ukrcout.org
85300 м.Покровськ,вул..Київська,буд. 123 natashaklm2207@gmail.com
4. Мета та напрями діяльності. Сприяння розвитку Скаутського Руху на 

території України шляхом забезпечення єдності та розуміння його 
Скаутського призначення, Скаутських принципів та Скаутського методу, 
розширення діяльності та розвиток,збереження його особливої освітньої 
специфіки.

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів. Не маю.
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.
Постійний учасник Всеукраїнських зльотів молодших скаутів «Поклик 

степу».,маю Грамоту Міністерства освіти та науки України в номінації »Активна 
молодь України»; Грамоту від Департамента сім»ї, молоді та спорту Донецької 
облдержадміністрації; Грамоту Донецької Регіональної організації Всеукраїнської 
екологічної ліги; Сертифікати з проходження Першої домедичної допомоги та 
Регіональної медіашколи журналістів » За сталий розвиток на Донбасі»., дипломи 
за участь у Відкритому фестивалі дитячих та молодіжних засобів масової 
інформації України в Донбасі «Жми на ЯЕСогсІ!», грамота міськвиконкому за 
перемогу у І Кінофестивалю «Зробимо світ кращим».

Посада уповноваженої особи
Голова СФ «Скаути Покровська»

mailto:office@ukrcout.org
mailto:natashaklm2207@gmail.com

