
 
 

Біографічна довідка уповноваженого представника ГО "Спілка аматорів 

спорту" на участь в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Бурля Олександр Юрійович   

 

Членство в ІГС  

 

Місце роботи  

 

З 2013 року 

 

Приватний підприємець 

Громадянство, число, 

місяць і рік народження  

 

України 

02.04.1961 р.н. 

Місце народження 

 

М. Київ 

Освіта З 1968р. по 1976р. навчався в середній школі № 

34, м. Києва. 

 З 1976р.по1978р. навчався в київському  

професійно-технічному  училищі «Міського 

побутового обслуговування населення». 

  З 1982р. - 1988р. навчання в «Київському 

автодорожньому інституті ім.  60-річчя Великої 

Жовтневої соціалістичної революції». 

 

 

Громадська діяльність  

 

 

 

 

Можливий напрямок 

роботи у громадській раді 

 

Розвиток спорту для сціально-незахищених 

верств населення. Член експертної групи 

Громадської ради при Дніпровській в місті Києві 

державній адміністрації з питань промисловості 

 

Комітет з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, благоустрою, 

торгівлі та підприємництва. 

 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  

   - 1978- 1991рр. Фабрика з індпошиву взуття. 

   - 1980-1982 служба в збройних силах радянської 

армії  

   - 1991- 1994рр. ТОВ «Райдужне» 

   - 1994 по теперішній час - Приватний 

підприємець 

    

  

  



  

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  ( особисті досягнення тощо) одружений, маю двох 

дітей та онуків  

 

 

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, e-mail)+38 050 375 

9409, 02100, м.Київ, вул. Бажова, 9А 

porada_kiev@ukr.net  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГО «Спілка аматорів спорту» протягом  2016-2017 

років 

1. Громадська організація «Спілка аматорів спорту» 

2. Свідоцтво про реєстрацію № 1403719 від 06.06.2013 року 

3. м. Київ, вул. Бажова, 9А, тел.: +38 050 375 94 09  

4. Основною метою організаціє  є сприяння організації та проведення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств 

населення, всебічне сприяння постійному підвищення рівня фізичного 

виховання здоров’я. 

5. Проведення Чемпіонату з черліденгу України, співорганізатори 

Фестивалю спорту та здорового способу життя, Кубок Києва з боксу серед 

серед юнаків, волонтерська діяльність з військово-патріотичного виховання.  

 

Мотиваційний лист 

громадянина Бурлі Олександра Юрійовича 

 

Протягом довгого часу був членом громадських організацій «Рух ошуканих 

громадян», та «Громадський Контроль». Здійснював благодійну діяльність, 

перераховував кошти для дітей без батьків, та на допомагав безхатченкам, які 

навчалися іконопису в  Свято-Іоановькому монастирі в м. Києві. Також  

допомагав дитячому будинку у місті Буча. 

Глибоко переконаний, що моя робота у Громадській Раді Дніпровського 

району м. Києва, буде спрямована на захист мешканців району від свавілля 

нинішньої влади, та спрямована на антикорупційну дії РДА Дніпровського 

району м. Києва.  

Не байдужий до проблем суспільства, проявляю ініціативу, коли  

потребують обставини, не зупиняюсь перед труднощами, наполегливо йду до 

наміченої мети. 

Маючи досвід роботи із людьми та активну громадську позицію, виявляю 

бажання та можливість працювати на користь громади міста Києва та 

Дніпровського району. 


