
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ВІТЯЗЬ ПОДІЛ» 

Код ЄДРПОУ 37332337                                                  телефони  (044) 4287999, (044) 2325009 

04071, м. Київ, вул. Електриків, 10                                мобільний тел. +380675024668                          

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 

ГО «СК «ВІТЯЗЬ ПОДІЛ» на участь в установчих зборах 

з формування нового складу Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

НЕГОДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ   

 

Членство в ІГС  

 

є членом Загальних зборів членів Організації 

та членом Правління Організації 

Місце роботи 

 

на посаді Голови правління Громадської орга-

нізації «Спортивний клуб «Вітязь Поділ» 

Громадянство, число,  

місяць і рік народження  
Україна, 10.08.1977 р.н. 

Місце народження Україна, м. Київ 

Освіта вища 

Науковий ступінь, вчене 

звання 
відсутні 

Громадська діяльність  

 

 

розвиток культури та спорту 

Можливий напрямок  

роботи у громадській раді 

розвиток гуманітарного напрямку, культури та 

спорту 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  
Голова правління Громадської організації 

«Спортивний клуб «Вітязь Поділ» 
 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я ( особисті досягнення відсутні) 

 

Контактні дані 

(тел.: 067 502 46 68, вул. Електриків, 10, м. Київ, 04071, vityaz.podil@gmail.com) 

 
 

Голова правління                                 О.В.Негода  

28.04.2017 р. 

 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ВІТЯЗЬ ПОДІЛ» 

Код ЄДРПОУ 37332337                                                  телефони  (044) 4287999, (044) 2325009 

04071, м. Київ, вул. Електриків, 10                                мобільний тел. +380675024668                          

Вих. № 03-05-17/1 

від «03» травня 2017 р.  
Ініціативній групі з підготовки установчих 

зборів інститутів громадянського суспільс-

тва з формування нового складу Громадсь-

кої ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 бульвар Праці 1/1, м. Київ, 02094. 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності ІГС ГО  

 «Спортивний клуб «Вітязь Поділ» протягом 2016-2017 років 

 

1. Повна назва ІГС: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ 

«ВІТЯЗЬ ПОДІЛ». 

2. Дані про легалізацію ІГС: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи серія А01 № 602073 від 22.09.2010 року, видане Подільською район-

ною у місті Києві державною адміністрацією; виписка з ЄДР ЮО та ФОП 

№ 1 071 102 0000 027313 від 22.09.2010 року. 

3. Адреса, контакти: вул. Електриків, 10, м. Київ, 04071, тел. 0675024668.                          

4. Мета та напрями діяльності: основною метою діяльності ІГС є здійснення та 

захист прав і свобод, задоволення суспільних громадських інтересів у різ-

номанітних сферах суспільного життя; пріоритетною метою ІГС є задово-

лення та захист законних прав та інтересів своїх членів. 

5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці  з органами влади: 

підтримка та розвиток спорту серед дітей та молоді Подільського району. 

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, 

мета, партнери, учасники, кінцевий результат): чемпіонат міста Києва з бок-

су, Турнір «Дзвони Чорнобиля»,  Турнір пам’яті учасників АТО, неофіцій-

ний чемпіонат м. Києва з боксу,  з метою підтримки та розвитку спорту се-

ред молоді Подільського району, результат: призери Чемпіонату, які посіли 

1-2 місця. 

 

 

 

Голова правління                                 О.В.Негода  

 
 
 
 



 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ВІТЯЗЬ ПОДІЛ» 

 

Код ЄДРПОУ 37332337                                                      телефони  (044) 4287999, (044) 2325009 

04071, м. Київ, вул. Електриків, 10                                    мобільний тел. +380675024668                          

Вих. № 03-05-17/2 

від «03» травня 2017 р.  

Ініціативній групі з підготовки установчих збо-

рів інститутів громадянського суспільства з 

формування нового складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації 

 бульвар Праці 1/1, м. Київ, 02094. 

 

Мотиваційний лист делегованого представника ІГС 

ГО «СК «ВІТЯЗЬ ПОДІЛ» на участь в установчих зборах 

з формування нового складу Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Негода Олександр Володимирович ставить основною метою  в роботі та 

діяльності Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві держав-

ній адміністрації задоволення та захист прав та інтересів членів Організації, 

громадських інтересів в цілому у різноманітних сферах суспільного життя.  

Зокрема, основними завданнями є: 

- задоволення та захист прав та інтересів членів Організації; 

- здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних громадських 

інтересів; 

-  організація діяльності, оздоровлення та відпочинку членів Організації; 

-  організація та фінансування діяльності спортивних клубів, гуртків, сек-

цій з розвитку любительського боксу, а також інших напрямків спорту у тому 

числі на всіх рівнях і напрямах фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльно-

сті; 

-  сприяння розвитку фізичної культури та спорту; 

-  співпраця із суб'єктами фізкультурно-спортивної діяльності та іншими 

особами для підвищення рівня любительського боксу; 



-  сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та 

громадськості в цілому; 

-  відновлення прав членів Організації в разі їх порушення; 

-  координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організа-

ції. 

Загалом, кандидат має на меті розвиток культури та спорту, залучення ді-

тей, молоді та населення в цілому до активного і здорового способу життя, а 

також інших питань, пов’язаних з діяльністю Організації. 

 

 

Голова правління                                О.В.Негода  

 


