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

Число, місяць і рік

П.І.Б.

Кугаєнко Дар’я Іванівна

ЗО. 05. 2003 р.

народження

Посада, місце роботи Голова студентської профспілки, студентка 21-П групи 
Комунального закладу «Покровський педагогічний 
фаховий коледж»

Освіта Здобувачка вищої освіти

Володіння мовами Українська, російська

Нагороди, почесні 
звання

Неодноразовий учасник,лауреат міських олімпіад з 
української мови та літератури, імені 
Шевченка,математики та фізики; конкурсів ораторського 
мистецтва. Учасниця наукових конференцій з фізики, 
історії України. Волонтер «3 країни в Україну». Учасник 
проекту «Локальна Школа Успіху».

Досвід громадської 
діяльності

У школі - заступник старости класу,помічник президента 
школи; у педагогічному коледжі -  профорг,помічник 
старости класу; активна учасниця усіх класних, 
шкільних,студентських та міських заходів. Приймаю 
участь у спільних бесідах, зустрічах, круглих столах, 
заходах міста Покровська.

Особисті досягнення Голова студентської профспілки, член студентського 
самоврядування

Контактна інформація +380954593164; dashakugavenko2003(a>,email.com

Напрямок та 
у мотивація роботи у 
молодіжній раді

Введення інновацій згідно зі сучасними тенденціями 
суспільне життя.

А_
23.05.2021 Кугаєнко Д.І.



Витяг з протоколу

засідання правління самоврядування Комунального закладу «Покровський 
педагогічний фаховий коледж»

23.05.2021 року

м. Покровськ

Присутні: Смульська Карина, Лаврут Діана.

Члени організації: Шабатюк Дарина ,Кугаєнко Дар’я,Кавунова Інна,Жолнер 
Анастасія,Єнукян Анна,Андрусік Валентина,Абраменко Олександра.

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 Кугаєнко Дар’ю Іванівну.

2. Підготували документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Смульська Карина, Лаврут Діана.

Порядок денний:

Заступник голови Ради студентського

Член студентського самоврядування:

Голова Ради студентського самоврядуі



ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності

1. Назва.

Студентське самоврядування Комунального закладу «Покровський педагогічний 
фаховий коледж»

2. Скорочена назва.

Студентське самоврядування КЗ «Покровський педколедж»

3. Адреса та контакти.

місто Покровськ, вул. Маршала Москаленка,буд. 146; (06239)2-84-83

4. Мета та напрями діяльності.

Згідно положення про студентське самоврядування.

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів.

У минулому - член шкільного самоврядування,на теперішній час -  член 
студентського самоврядування.

6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 
друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.

Інформація про проведені заходи, реалізовані проекти тощо розміщені на 
офіційній сторінці Комунального закладу «Покровський педагогічний фаховий 
коледж» у РасеЬоок https://www.facebook.com/groups/1957586187821603.

Член студентського самоврядування:'

Заступник голови Ради студентського самовр:

Голова Ради студентського самоврядування :

https://www.facebook.com/groups/1957586187821603

