
Додаток 2 

Біографічна довідка 

уповноваженого представника відокремленого підрозділу  Громадської спілки 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ, 

РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ» Дніпровського району у місті Києві на 

участь в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Оліфіри Олександр Іванович 

Дата народження:  04 травня 1961 р. 

Сімейний стан:  одружений, маю доньку 

Адреса: просп. Соборності, 3, кв. 52, м. Київ 

Телефон мобільний: 068-706-58-58 

E-mail oai777@ukr.net 

1980– 1985 

 

1976 - 1980 

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького 

 спеціальність: педагогіка і психологія (шкільна) 

 кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки і психології 

Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я.Франка 

 спеціальність: викладання праці та креслення 

 кваліфікація: учитель праці та креслення 
03.06.08 – по т.ч. 

26.05.06– 01.06.08 

21.10.03– 15.12.05 

 

05.05.01 - 21.10.03 

02.10.00 - 04.05.01 

 

14.06.00 - 02.10.00 

 

 

15.11.91- 10.06.00 

 

 

ТОВ «Фінбудком-СО» - співзасновник,  директор. 

 

ТОВ «КиївБудком»- директор. 

Київський міський центр соціальних служб для молоді 

Заступник директора – начальник відділу організаційного, 

аналітичного та методичного забезпечення.  

Київський обласний центр соціальних служб для молоді 

 директор (4 категорія 9 ранг державного службовця) 

Всеукраїнська громадська організація “Ліга соціальних 

працівників України” виконавчий директор, керівник 

психологічної служби  

Науково-методичний центр превентивного виховання 

Академії педагогічних наук України 

науковий співробітник, менеджер освітнього проекту  ЮНЕСКО 

«Рівний - рівному» 

Прилуцька виховна трудова колонія для неповнолітніх 

злочинців (ВТК)- керівник психологічної служби, практичний 

психолог - вищої категорії; 

mailto:oai777@


15.08.85 - 15.11.91 Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я. Франка 

 викладач педагогіки і психології, куратор групи 
Маю досвід 

роботи: 

 

 

 

 

 

 

з діловодства, кадрової служби, менеджерська  робота в 

міжнародних проектах (українсько-британські проекти - 

“Спеціалізована служба підтримки сім'ї”,  українсько-німецький 

проект “Надання допомоги “дітям вулиці” та соціально 

незахищеним дітям і підліткам”), громадській організації 

Київський обласний осередок Ліги соціальних працівників 

України – голова правління, Благодійний фонд «Дніпровський» - 

співзасновник, виконавчий директор; голова відокремлений 

підрозділ громадської спілки "Всеукраїнська організація 

інвалідів війни, ЗСУ, МНС, поліцейських, учасників бойових дій 

та АТО); член Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Можливий напрямок роботи у Громадській раді.  Прозора і максимально 

эффективна діяльність Громадської ради в напрямку захисту законних 

соціальних, економічних, вікових та інших інтересів інвалідів війни, Збройних 

Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та антитерористичних 

операцій, вивчення та узагальнення потреб членів організації з питань 

пенсійного забезпечення, соціально-матеріальних умов та сприяння 

підвищенню рівня їх життя, а також забезпечення їх активної участі в 

громадському житті та більш повного висвітлення їх фахового і життєвого 

досвіду у розвитку громади. 

     Надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних у 

Дніпровському районі міста Києва державній адміністрації як органу 

виконавчої влади відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» від 01.06.2010 р., № 2297-ІV для здійснення цім органом 

повноважень (функцій), пов’язаних із моєю участю в Установчих зборах 

для формування нового складу Громадської ради при Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

 

  Оліфіра Олександр Іванович      ____________                       12.05.2017 

                                                                                          

 

 

 

 

 



ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ, 

РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»  

Дніпровського району у місті Києві   
ЄДРПОУ 41101421, 02105, м.Київ, вул. Віфліємська, 16, офіс 26. 

тел. 068-706-58-58 

Напрямки діяльності. 

1) Забезпечення членів організації та малозабезпеченої категорії населення 

гуманітарною допомогою отриманою від партнерів. 

2)  Надання юридичних послуг щодо захисту законних соціальних, 

економічних, вікових та інших інтересів інвалідів війни, Збройних Сил, 

рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та 

антитерористичних операцій, вивчення та узагальнення потреб членів 

організації з питань пенсійного забезпечення, соціально-матеріальних 

умов та сприяння підвищенню рівня їх життя, а також забезпечення їх 

активної участі в громадському житті та більш повного висвітлення їх 

фахового і життєвого досвіду у розвитку громади.  

3) Активна волонтерська діяльність в Дніпровському районі м. Києва. 

 

Інформація про заходи за 2015-2016 роки на сайтах партнерів, співзасновника 

та голови  ГС «ВОІВЗСРПУБДАО» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000846472021&fref=ts 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=439206229605580&story_fbid=5263

51327557736 

 

Голова правління  ВП ГС «ВОІВЗСРПУБДАО»  

Дніпровського району у місті Києві                                                                 

                                                                                                            О. Оліфіра   

10.05.2017 року 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000846472021&fref=ts
https://www.facebook.com/permalink.php?id=439206229605580&story_fbid=526351327557736
https://www.facebook.com/permalink.php?id=439206229605580&story_fbid=526351327557736


 Додаток 4 

ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ, 

РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»  

Дніпровського району у місті Києві   
ЄДРПОУ 41101421, 02105, м.Київ, вул. Віфліємська, 16, офіс 26. 

тел. 068-706-58-58 

Мотиваційний лист  

представника відокремленого підрозділу  Громадської спілки 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ, 

РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ» Дніпровського району у місті Києві 

Оліфіри Олександра Івановича 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Згідно Статуту Громадської спілки «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ, РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ» я 

буду прагнути сприяти розвитку громадської активності в Україні, а саме: 

захисту законних соціальних, економічних, вікових та інших інтересів інвалідів 

війни, Збройних Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та 

антитерористичних операцій, вивчення та узагальнення потреб членів 

організації з питань пенсійного забезпечення, соціально-матеріальних умов та 

сприяння підвищенню рівня їх життя, а також забезпечення їх активної участі в 

громадському житті та більш повного висвітлення їх фахового і життєвого 

досвіду у розвитку громади. 

 Також підтримувати співдружність серед інших Інститутів Громадського 

суспільства. 

      Буду активно приймати участь в розробці та проведення заходів для 

підняття соціального, економічного, духовного і культурного рівня мешканців 

нашого району та України в цілому. 

  Оліфіра Олександр Іванович      ____________     

 

 10.05.2017 

 


