
Біографічна довідка
представника ІГС на участь в установчих зборах за участю інститутів 

громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради
при виконкомі Покровської міської ради

Ш евченко Олена Вахтангівна

П рацю є (посада в ІГС) Член ГО «Покровська районна організація осіб з 
інвалідністю»

Г ромадянство України
Число, місяць, 
рік народження

10.06.1959р.

М ісце народження смт. ім.Т.Г.Шевченко м.Красноармійськ Донецької
області

Освіта Вища Донецький інститут економіки та торгівлі
Н ауковий ступінь, вчене 
звання

не має

Володіння мовами Українська, російська вільно
Н агороди, почесні 
звання

Не має

Досвід роботи у  
виборних органах 
(період, де, ким,)

секретар комітету комсомолу шахти ім.Т.Г.Шевченко 
від Красноармійського міського комітету комсомолу, 
депутат Красноармійської міської ради народних 
депутатів 1982р.

Досвід роботи в 
органах держ авної 
влади та 
місцевого  
самоврядування  
(період, де, ким)

20014-201 бр.р. головний спеціаліст Красноармійської 
міської ради з питань транспорту

Трудова діяльність
(період, де, ким)

3 1977р. по 1980р .інспектор відділу кадрів шахти 
ім.Шевченко, з 1980 по 1981р. секретар 
Красноармійського комітету комсомолу 
ш.ім.Шевченко. Після закінчення вузу з 1984р. по 
1986р.старший інженер райпо. 3 1986р. по 1997р.- 
завідуюча будинку побуту «Колос». 3 1997р. по 
2005р. працювала в Українсько-Польському СП 
«ИННКО» заступником директора. 3 2007p.no 2014р. 
працювала оператором диспетчерської служби КП 
«Управління міського господарства», з 2014 по 
2016р. головний спеціаліст з питань транспорту 
Красноармійської міської ради, а з 2016р. по 2017р.- 
головний спеціаліст страхування нещасних випадків 
на виробництві та профзахворювань. На теперішній 
час працюю менеджером кампанії «АгроНова»

Додаткова інформація; 
членство в ІГС,

Член ГО «Покровська районна організація осіб з 
інвалідністю»



особисті досягнення
К о н т а к т н а  ін ф о р м а ц ія
тел., e-mail, адреса

Тел. 0506239775 e-mail: 
shevchenkolena196Q@gmail. com

М о ж л и в и й  н а п р я м о к  
р о б о т и  у  Г р о м а д сь к ій  
р ад і

Громадський транспорт, сільське господарство

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

Шевченко Олена Вахтангівна

Біографічна довідка (не більше 2 стор. Тексту на ар. А4) подається в паперовому 
та електронному вигляді (формат .doc).





МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Прізвище, ім’я та по батькові

(викладаються мотиви кандидата бути обраним до складу громадської ради при 
виконкомі і Іокровської міської ради та бачення щодо роботи в ній!

Я. Шевченко Олена Вахтангівна, подаю свою кандидатуру на членство в 
Громадській раді для спільного з виконавчими органами влади вирішення питань, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод 
громадян, задоволення їх політичних, соціальних, економічних, культурних та інших 
інтересів.

Шевченко Олена Вахтангівна

Дата «03 » лютого 2021 року»



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

85302, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 1 і; 
E-maihpokrovskaiaroozi@ukr.net; sakharova54@gmail.com; тел.+380951637130;
11А32335106000002600430978667 АТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ 
№10004/0218 філія -Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

від 03.02.2021 р. № 01/10

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності Громадської організації «Покровська районна організація

осіб з інвалідністю» за 2020 рік

1. Назва ІГС. Громадська організація «Покровська районна організація осіб з 
інвалідністю»

2. Скорочена назва ІГС. ГО «Покровська РООЗІ»

3. Дані про легалізацію.
Зареєстрована районним управлінням юстиції 19.05.1999р. свідоцтво № 530090
4. Адреса, контакти. 85302. Україна, Донецька область, м. Покровськ, вул. 

Торгівельна, 11
5. Мета та напрями діяльності.
Мета та напрямки діяльності. Мета: сприяння широкій участі осіб з 

інвалідністю у громадському житті, залучення їж до посильної праці, більш 
активному вирішенню побутових питань.

Напрямки діяльності:
- надання особам з інвалідністю допомоги в професійній, трудовій і 
соціальній реабілітації, захисті їх законних прав та інтересів, утвердженні 
статусу рівноправних громадян, всебічно інтегрованих у суспільство, 
підвищенні ними загальноосвітнього, професійного і культурного рівня, 
отриманні максимуму інформації, яка сприяє розширенню їхнього кругозору
і духовного світогляду;
- підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону;
- сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові 
громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю;
- виявлення на території району та облік осіб з інвалідністю, залучення їх у 
члени Організації;
- привернення уваги органів державної влади, інших державних та 
недержавних структур і громадськості до проблем осіб з інвалідністю та їх 
родин;
- сприяння директивним органам в організації і здійсненні контролю за 

дотриманням законодавства про соціальну захищеність осіб з інвалідністю;
- налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними, 
громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями, 
благодійними фондами ( у тому числі закордонними і міжнародними), а також 
приватними особами для здійснення статутної діяльності;
- надання членам Організації допомоги у захисті їх законних прав та інтересів 
в державних установах, підприємствах і організаціях,
консультування та надання реальної допомоги з питань соціального захисту;

mailto:E-maihpokrovskaiaroozi@ukr.net
mailto:sakharova54@gmail.com


- проведення серед членів Організації роботи по задоволенню їх культурно- 
освітніх і духовних інтересів, санаторно-курортному оздоровленню, 
туристичному і екскурсійному відпочинку;
- проведення серед членів Організації роботи щодо їх трудової та соціальної 
реабілітації;
- організація і розвиток художньої самодіяльності, прикладної народної 
творчості осіб з інвалідністю;
- сприяння формуванню позитивної суспільної свідомості щодо ставлення до 
громади осіб з інвалідністю;
- сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, попередження всіх 
форм дискримінації щодо осіб з інвалідністю та попередження порушення їх 
прав;
- популяризація своєї діяльності через засоби масової інформації з метою 
привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю;
- сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ та ОМС. 
-Членство в Громадській раді при Красноармійській РДА 
-членство в Громадській раді при Покровській РДА

7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти (назви проектів, мета,
партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
№ Назва

проекту
(програми,

заходу)

Сума
фінансової
підтримки,

гри.

Джерела
фінансування

Період
виконання

Короткий опис 
(3-4 речення) програми/ 

проєкту/заходу

1. Сімейний
оздоровчий

табір
«Г армонія»

Місцевий
бюджет

Липень
2020р.

Оздоровлення та 
реабілітація осіб з 

інвалідністю

8. Участь у громадських експертизах. Не приймали

9. Інші заходи.
-участь у районній благодійній акції «Милосердя»;
- участь у обласній акції «Підпиши інваліда на газету»;
- участь у Всеукраїнській конференції «Шляхи попередження інвалідності в Україні 
та підвищення ефективності медичного забезпечення інвалідів відповідно до вимог 
Конвенції ООН про права інвалідів»;
-участь у міжнародному марафоні інвалідів-спинальників;
-проведення міжнародних змагань по спортивній рибалці;
- вистака робіт інвалідів до МДІ;
- захист інвалідів в суді, МСЕКах.

Громадська організація «Покровська районна організація осіб з інвалідністю» не 
заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

Голова ГО «Покровська РООЗІ»
М.П. (за наявності)

Інформація про діяльність 11С («.

Сахарова Катерина Михайлівна

пьше 2 стор. Тексту на ар. А4) подасться в паперовому та 
електронному вигляді (формат .doc).


