
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

Заволока Анастасія Євгенівна
Число, місяць і рік 27.07.2004 р.н. 
народження

Посада, місце роботи Учениця ліцею «Надія», 11 клас. 

Освіта Повна середня.

Науковий ступінь, 
вчене звання
Володіння мовами Українська, російська -  вільно, англійська -  зі

словником.
Нагороди, почесні 
звання

Досвід громадської 
діяльності

Учнівське самоврядування ЗОШ № 15 (2 роки). 
Покровська Молодіжна Рада (2 роки).

Особисті досягнення Закінчила навчальний курс «Школа універсального 
журналіста» на базі Острозької академії.
Переможниця 1 ступеня конкурсу науково-дослідних 
робіт «Універсіада».
Переможниця 2 етапу обласного конкурсу ораторського 
мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив».
Призерка 3 ступеня 3 етапу обласного конкурсу 
ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе 
побачив».
Призерка 3 ступеня 2 етапу обласного конкурсу 
ораторського мистецтва «Майстер слова».

Контактна
інформація
Напрямок та 
мотивацій рбі
МОЛО: _т ґ N// /̂«ФЕДЕРАЦІЯ
ЗО 05 202ЇЕГБІЛІГр'ПДОНЕЦЬКОЇ

Місі

+350957403233, саі27.com@gmail.сот

Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку 
молоді в місті Покровську.

Підпис



ДОДАТОК 2

Приклад виписки з протоколу 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 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ЗО травня 2021 року №  1
м. Покровськ

Присутні: президент -  Юркін Ігор Олександрович, віце-президент -  Лисенко 
Володимир Вікторович.

Члени організації: Грибанов А.А., Пархоменко В.В., Мамедов А.Т., Шелеповський 
А.А., Пятницький А.Р., Большаков А.Ю., Майоров Д.Ю., Заволока А.Є.

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 Заволоку Анастасію Євгенівну, 
членкиню ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ».

2. Підготувати документи для реєстрацйЛцодо участі у зборах.
Відповідальні: Юркін І.О.„ЛисецкбВ.В.



ДОДАТОК 4

Інформація про результати діяльності

БЛАНК

ІНФОРМАЦІЯ* 
про результати діяльності

1. Назва - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».

2. Скорочена назва -  ГО «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 -  Покровська Молодіжна 

Рада 2019-2021 рр.
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.

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 навчально- 
виховного 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);

mailto:yurkin@i.ua


- 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 2009-2021 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.

до України

більше 2
стор. тексту формату А4, Times New Roman,
шрифт 12

Організація пропагує здоровий спосіб життя та патріот 
серед дітей та молоді міста.

Посада упоу

е ставлення

І. О. Юркін

Місце для

^Інформацію езультати діяльності слід подавати обсягом ні


