
 
 

Біографічна довідка уповноваженого представника Всеукраїнського 

благодійного фонду "Прогресивний спорт в підтримку здорового способу 

життя" на участь в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Майорова Вадима Юрійовича 

 

Членство в ІГС  

 

Місце роботи  

 

З 2005 р. 

 

Всеукраїнський благодійний фонд 

"Прогресивного спорту в підтримку здорового 

способу життя" 

 

Громадянство, число, 

місяць і рік народження  

 

Громадянин України.  

23.11.1975 р.н. 
 

Місце народження 

 

Україна, місто Київ  

Освіта 2016 - зарахований слухачем першого року 

навчання Інституту вищих керівних кадрів 

Національної академії державного управління при 

Президентові України (НАДУ) для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за заочною формою 

навчання. 

 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

  

   

Нагороди, почесні звання 

 

Відзначений подякою Обухівським міським 

головою за активну громадську діяльність та 

вагомий внесок в розвиток місцевого 

самоврядування. 

 

 

Громадська діяльність  

 

Можливий напрямок 

роботи у громадській раді 

 

З 2013 по 2014 р. член Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

З 2010 року член Всеукраїнського благодійного 

фонду "Прогресивного спорту в підтримку 

здорового способу життя" 

З 2010 року Депутат Обухівської міської ради 

шостого скликання. Член постійної комісії з 

 



питань законності та правопорядку. 

2006-2010 р.р. член виконкому Обухівської 

міської ради. Відзначений подякою Обухівським 

міським головою за активну громадську 

діяльність та вагомий внесок в розвиток місцевого 

самоврядування. 

Член партії «УДАР» (Український 

Демократичний Альянс за Реформи) Віталія 

Кличка з 31 серпня 2010 року. 

Житлово-комунальне господарство. 

 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  

2014-2016 Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація, начальник відділу з 

питань оренди та майна комунальної власності. 

Присвоєно 6 ранг державного службовця. 

Звільнений із займаної посади у зв’язку із 

ліквідацією відділу. 

2008-2011 ТОВ «Трейд-Імпекс»,  заступник 

директора. 

2002-2005 ТОВ «Металлсервис-Лтд»,  заступник 

директора. 

2000-2002 ТОВ «Металлсервис-Лтд», начальник 

торгового відділу. 

1988-1999 ПП «РІКАМБІ», менеджер з продажу. 

1997-1998 ТОВ «Імпульс», менеджер. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року 

1. Всеукраїнський благодійний фонд "Прогресивного спорту в підтримку 

здорового способу життя" 

2. ЄДРПО № 1 068 120 0000 006325 від 20 липня 2005 року. 

3. 03039, місто Київ, вул. Байкова, 7, тел.: 044 531 66 69 

4. Мета та напрями діяльності: здійснення благодійної діяльності в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб і сприяння залученню 

громадян до активних занять фізичною культурою і спортом для збереження 

здоров'я та активного довголіття.  

5. Результати діяльності: організація та проведення Народної Толоки 

"Пліч-о-пліч" з упорядкування території Труханового острова, соціальна 

допомога інвалідам спорту. 

 

 


