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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 

 

 

Працює                                           Керівник ГО «Центр освіти «Агапе»  

                                                                                             

Громадянство                                  Україна 

 

Число, місяць і рік                           15 березня 1980 року 

народження  

 

Місце народження                           м. Сквира Київської обл. 

 

Освіта                                                вища: 

- у 2000 р. – (бакалавр) Пед.коледж  

                                                            при Університеті Т.Г. Шевченка,  

                                                            спеціальність – Початкова освіта, педагогіка 

- у 2013 р. –  (магістр) Педагогічний 

Університет  

ім.Бориса Грінченка, спеціальність – 

Початкова освіта. 

 

Володіння мовами                          українською, російською, англійською  

 

Партійність                                       Безпартійна 

 

 

                                             Т р у д о в а        д і я л ь н і с т ь 

 

  

2004р                                                                          Учитель-волонтер в 

підлітковий клуб «Супутник»    

 

2008 р.                                                          Заступник голови ГО «Нове 

покоління»,    директор школи раннього розвитку, учитель. 
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  2013 р.- по теперішній час                                 Голова ГО «Центр освіти 

«Агапе»,  

                                                                       учитель, вихователь, волонтер 

 

Контактний телефон   +38 (093) 652-83-84 

e-mail:   mostnet@ukr.net 

 

 

 

« »       2017 року       Гончаренко 

О.П. 
 

 

 

 

 

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

       з формування нового складу Громадської ради при 

       Дніпровській районній в місті Києві державній 

       адміністрації 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР ОСВІТИ «АГАПЕ» з січня 

2016 року по травень 2017 року 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ОСВІТИ «АГАПЕ» (скорочене найменування згідно 

Статуту – ГО «ЦО «АГАПЕ») (далі – Центр) була легалізована шляхом проведення державної 

реєстрації та внесення 18.10.2013 року державним реєстратором відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в результаті чого Центру було присвоєно 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38941233. 

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

місцезнаходженням Центру є наступна адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 27, офіс 368 . Засобами 

зв’язку з Центром є наступний номер телефону, а саме: (093) 652-83-84. 

Основною метою діяльності Центру є: 1) сприяння реалізації програм і заходів, направлених 

на розвиток українського суспільства в сферах освіти, науки, медицини, культури, мистецтва, спорту, 

здоров’я та туризму; 2) задоволення та захист законних соціальних, творчих, вікових й інших 

спільних інтересів своїх членів. 

Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Центр реалізовує наступні 

завдання: 1) організація діяльності у сфері розвитку культурних, соціальних, освітніх програм на 

замовлення дітей дошкільного та шкільного віку, учнівської молоді, батьків та суспільства (у тому 

числі дітей з мала забезпечених, неповних, багатодітних сімей); 2) пошук, підбір і розвиток 

талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання; виховання та розвитку 

творчих здібностей; 3) сприяння розвитку науки та освіти; 4) сприяння захисту сім`ї, материнства, 

батьківства та дитинства на засадах традиційних для України цінностей; 5) сприяння захисту прав 
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дитини, що гарантовані законодавством України; 6) сприяння в проведенні святкових масових 

заходів; 7) створення дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів різноманітних 

профілів, навчально-виховних комплексів та сприяння освіті та просвітництву в інших формах, та ін. 

У продовж 2016-2017 років ГО «ЦЕНТР ОСВІТИ «АГАПЕ» здійснював такі види діяльності 

на території міста Києва: 

- Щоденне навчання та виховання більше 150 дітей у форматі дитячого садочку та школи 

(альтернативне навчання); 

- Участь та організація Фестивалю «Всі разом з сім`ю!»; 

- Проведення різдвяних та пасхальних свят для дітей м. Бучі та Києва; 

- Участь у спільному проекті «Міжнародний освітній форум»; 

- Постійне проведення курсів підготовки вчителів та батьків «Виховання через Любов»; 

- Навчання та виховання дітей з особливими потребами; 

- Співпраця з соціальними службами м. Києва та навчання дітей, батьків яких взято на 

облік (на межі позбавлення батьківських прав). 
 

Голова Правління 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЦЕНТР ОСВІТИ «АГАПЕ»         Гончаренко О.П. 


