
 

 

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації 

«Вільне покоління» на участь в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Коваленко Олена Сергіївна 

 

Членство в ІГС  

 

Місце роботи  

 

Голова правління ГО «Вільне покоління» 

 

Фізична особа – підприємець 

Громадянство, число, 

місяць і рік народження  

 

Українка, 3 березня 1973 року 

Місце народження 

 

м. Київ 

Освіта Магістр за спеціальністю «Менеджер 

організацій» 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 

  

Нагороди, почесні звання 

 

 

Громадська діяльність  

 

 

У 2009 році стала одним з трьох засновників, а 

також членом правління Молодіжної громадської 

організації «Вільне покоління» (зараз ГО «Вільне 

покоління»). З 2013 року займаю посаду 

керівника Клубу позашкільного навчання та 

розвитку «Успіх» (на ДВРЗ) від ГО «Вільне 

покоління». У грудні 2014 року була обрана 

представником у БФ «Дніпровський». У січні 

2015 року була обрана Головою правління 

Громадської організації «Вільне покоління». У 



квітні 2015 року була обрана членом Громадської 

ради при Дніпровської районної у місті Києві 

державної адміністрації, де перебуваю до червня 

2017 року. 

 

 

Т р у д о в а  

д і я л ь н і с т ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливий напрямок 

роботи у громадській раді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1990 по 1994 – Центральний іподром (наїзник). 

1994 по 1995 – Київ ЗНДІЕП (технік). 

З 1995 по 1996 – ЧП «Ареал-3» (митний 

декларант). 

З 1996 по 2005 – Державна митна служба 

України (інспектор). 

З 2005 по 2010 -  Київ ЗНДІЕП (науковий 

співробітник).  

З 2010 по теперішній час – Фізична особа – 

підприємець. 

 

Прагну приймати участь у розгляді питань щодо 

культури і духовності; науки і освіти; сім’ї, 

молодіжної політики та спорту; соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; 

справ ветеранів, учасників бойових дій, та інше.  

Бажаю бути корисною у всіх аспектах, що 

стосуються підняття соціального, економічного, 

духовного і культурного рівня мешканців нашого 

району та України в цілому. 

 

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  У 1996 році отримала диплом молодшого спеціаліста 

Міжрегіональної академії управління персоналом, а також сертифікат міжнародної 

кадрової академії (Рада Європи/Юнеско)  за спеціальністю «Менеджмент у виробничій 

сфері». У 1998 році отримала диплом бакалавра, а також сертифікат міжнародної 

кадрової академії (Рада Європи/Юнеско)  за спеціальністю «Економіка та управління 

бізнесом». Утому ж році вступила до спільної магістратури Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» та МАУП. У 2000 році 

захистила дисертацію магістра та отримала диплом та сертифікат міжнародної 

кадрової академії (Рада Європи/Юнеско) за спеціальністю «Менеджмент організацій». 

У шлюбі 19 років, маю двох дітей (14 та 17 років). 

 

 

Контактні дані (моб. телефон, адреса та телефон організації, e-mail) 

+38-050-384-42-58; +38-096-207-56-91.  

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 39-А. 

+38-067-501-04-06 

lenkov@voliacable.com 
 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

за останні два роки 
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму 

Повна назва ІГС Громадська організація «Вільне покоління» 

Скорочена назва ІГС ГО «Вільне покоління» 

Дані про легалізацію ІГС Свідоцтво про реєстрацію № 0250-2009 від 18 листопада 2009 р. 

Ідентифікаційний код 36634035 

Мета діяльності та 

напрямки діяльності ІГС 

згідно статуту  

Метою діяльності Організації є: захист законних соціальних, 

матеріальних, економічних, духовних, творчих та інших 

інтересів членів Організації, а також сприяння створенню умов 

для розкриття внутрішнього потенціалу громадян, дітей, молоді, 

а також організування дозвілля для спілкування; сприйняття 

залученню громадян до участі в громадському житті, 

поширенню та пропагуванню здорового способу життя, що 

сприяє до позитивних перетворень у нашому суспільстві, 

шляхом створення мережі груп, гуртків або клубів для громадян, 

молоді та дітей (в тому числі дітей з обмеженими 

можливостями).  

Наявність регіональних 

підрозділів (осередків) 

Немає 

Кількість членів організації 

- фізичних та юридичних 

осіб 

35 членів (фізичні особи) 

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність 

інституту громадянського суспільства 

Поштова адреса, 

місцезнаходження ІГС 

м. Київ 02092. вул. Алма-Атинська, 39-А 

Адреса сторінки ІГС в 

мережі Інтернет 

https://www.facebook.com/vilne.pokolinnya 

 

Посилання на сторінки 

представництва ІГС в 

соціальних мережах 

Клуб «Успіх»: 

 uspihclub.wix.com/site 

http://vk.com/uspihclub 

Електронна пошта lenkov@voliacable.com 

Посилання на відео канал 

чи на відео інформацію про 

ІГС 

Відео щодо проведення свят у клубі «Успіх»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0LyUpw-F4 

https://www.youtube.com/watch?v=_LnNcd4tp68 

https://www.youtube.com/watch?v=AnIbMfWjlOc 

https://www.youtube.com/watch?v=8CQKamGJJEw 

 

Посилання на згадки у ЗМІ   

(не більше 3 посилань) 

Флешмоб «Я за мир». Фоторепортаж (від 22.09.2014) 

Київська газета «Дніпровець». 

«Успіх» завершив черговий навчальний рік (від 05.06.2014)  

Київська газета «Дніпровець». 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0LyUpw-F4
https://www.youtube.com/watch?v=_LnNcd4tp68
https://www.youtube.com/watch?v=AnIbMfWjlOc
https://www.youtube.com/watch?v=8CQKamGJJEw


Наявність офіційного 

друкованого органу 

(тираж та періодичність 

видання) 

Немає 

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.  

Робота в Громадській раді при МІД ( з 2010 року) та у КМДА (з 2012 року) 

Робота в Громадській раді при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 (з 2015 року) 

 

Інформація про проекти, реалізовані протягом звітного періоду.  

(Надати інформацію про 3-5 проектів реалізованими ІГС) 

Назва проекту, 

заходу, акції 
Мета 

Дата та місце 

проведення 
Цільова  

аудиторія 

Кількість 

учасників 

Досягнутий 

результат 

Заняття за 

програмою 

«Профілактика 

негативних явищ 

у молодіжному 

середовищі» та 

«Школа розвитку 

особистості». 

Пропаганда 

серед підлітків 

здорового 

способу життя 

та відновлення 

істинних 

цінностей 

людини. 

З квітня 2013 

організація 

співпрацювала зі 

школами м. 

Києва в 

Шевченківському 

районі, а саме з 

середньою 

школою № 61 і 

№1.  

Старші 

класи (з 8-

го по 10-й) 

В 

середньому 

20 учнів у 

класі 

Охоплено 

понад 100 

дітей 

Виходячи з 

потреб дітей 

мікрорайону 

ДВРЗ та побажань 

їхніх батьків, 

відкриття Клубу 

позашкільного 

навчання і 

розвитку для 

дітей та підлітків 

«Успіх» 

(скорочено Клуб 

«Успіх»).  

Організація 

дозвілля, 

сприяння 

розкриттю 

особистих 

здібностей  

дітей та 

підлітків. 

З жовтня 2013 

року у м. Києві, 

по вул. Алма-

Атинська, 39-А.  

(Район ДВРЗ та 

Стара Дарниця) 

Діти від 3 

років та 

підлітки 

Більш ніж 

100 дітей 

за рік. 

За 3 роки 

охоплено 

більш, ніж 400 

дітей та 

підлітків. 

Клуб для осіб 

похилого віку.  

Організація 

дозвілля, 

спілкування, 

психологічна  

та соціальна 

підтримка 

людей 

похилого віку. 

З березня 2015 

року у м. Києві 

на Алма-

Атинській 39-А 

Особи від 

60 років 

У Києві – 

20 осіб. 

Охоплено 

приблизно 40 

осіб. 

Група 

самоврядування. 

Надання 

можливості 

підліткам в 

організації 

З березня 2015 

року у клубі 

«Успіх» по Алма-

Підлітки 

11-18 років 

20 

підлітків 

Це новий 

напрям, але ж 

відчувається 

захоплення та 



заходів: акцій, 

свят, походів, 

змагань, 

пікніків тощо 

з метою 

навчання їх 

організовувати 

самих себе та 

інших. А 

також 

організація 

корисного 

проведення 

часу для 

«проблемних» 

підлітків. 

Атинській 39-А. ініціатива 

молоді району 

ДВРЗ. 

Вони вже 

мають багато 

ідей та планів 

своєї 

діяльності. 

 

Підпис керівника ІГС                                                                         Істоміна Н.М. 

 

 

Мотиваційний лист кандидата 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Згідно цілям роботи організації «Вільне покоління», я буду прагнути сприяти 

національному відродженню України, а саме: створювати умови для стимулювання 

розвитку соціальної, політичної, правової та духовної культури серед населення, 

молоді, дітей (у тому числі дітей з особливими потребами) та інших соціальних груп 

населення. 

Всіляко підтримувати втілення соціальних програм розвитку та підтримки літніх 

людей, дітей та підлітків (включаючи особливих дітей та підлітків). 

Також приймати участь у розгляді питань щодо культури і духовності; науки і 

освіти; сім’ї, молодіжної політики та спорту; соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення; справ ветеранів, учасників бойових дій, та інше. 

Бажаю бути корисною у всіх аспектах, що стосуються підняття соціального, 

економічного, духовного і культурного рівня мешканців нашого району та України в 

цілому. 

 

 


