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 уповноваженого на участь в установчих зборах з формування складу 
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Овсянников Олег Венедиктович 

 

Громадянин України.  

29.07.1968 р.н.  м. Київ 

Директор БУВІП «ОЛАН». Юр.адреса – м.Київ вул. Шумського буд.10 кв. 254;  

фактична адреса – м.Київ, вул. Шліхтера буд 16 кв. 26.  

Освіта: неповна вища. 

Володіння мовами : Українською та російською – досконало, англійською – зі 

словником. 

Член правління  Громадської організації «Київська організація інвалідів «Ірида» 

з 2010 року. 

Контактні дані кандидата в члени Громадської ради 

 моб. тел 093 8016256, 

електронна почта: buvip_olan@ukr.net. 

Можливий напрямок роботи у Громадській раді: Діяльність пов’язана з 

сприянням по створенню умов для об'єднання зусиль громадян та юридичних осіб 

для вирішення соціально-побутових проблем інвалідів та їх реабілітацію.   

   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.  

 

Напрямки діяльності 

 

      ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності Г.О. «КОІ «Ірида» 

протягом  2015- 2016 року. 

  

1. Повна назва:Громадська організація «Київська організація інвалідів 

«Ірида» 

2. Скорочена назва: Г.О. «КОІ «Ірида» 



3. Дані про легалізацію: 21.10.2010 року. Іденфікаційний код № 73293712, 

номер запису в Єдиному державному реєстрі № 1 067 102 0000 015907. 

4. Адреса, контакти: юр.адреса – м.Київ вул. Шумського буд.10 кв. 254; 

фактична адреса – м.Київ вул. Шлихтера буд 16 кв. 26. Моб.тел. 067 6934212, 

dron152@yandex.ru                                                  

5. Мета та напрями діяльності: Метою діяльності Організації є захист 

соціальних, економічних, творчих та інших інтересів інвалідів своїх членів всіх 

груп та категорій не зважаючи на причини утворення інвалідності. Сприяння 

соціальній підтримці та захисту інвалідів, не зважаючи на причини утворення 

інвалідності, поліпшенню матеріального становища інвалідів, інших осіб, які в 

силу фізичних та інтелектуальних особливостей, інших обставин не можуть 

самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси. Сприяння формуванню 

та виконанню національних програм соціально-економічного розвитку з питань 

соціального захисту, отримання освіти, працевлаштування, профілактики та 

охорони здоров'я, пропаганди здорового способу життя та покращення 

морально - психологічного стану інвалідів. сприяння створенню умов для 

об'єднання зусиль громадян та юридичних осіб для вирішення соціально-

побутових проблем інвалідів та їх реабілітацію. 

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду 2015 – 2016 

року (назва проекту; отримання гуманітарної допомоги та розподіл серед членів 

організації Г.О. «КОІ «Ірида» та місцевого населення які потребують допомоги. 

Партнери; МБФ «Украінська ліга благодійників», БФ «Зорепад»). Проведена 

робота; було проведено ряд заходив по розподілу гуманітарної допомоги в м. 

Києві, та Ічнянському району Чернігівській області де було охоплено близько 

800 людей з інвалідністю та 2000 людей які потребували допомоги. 

   7.    2010 рік :13 грудня був проведений фізкультурно-спортивний захід в 

місті Вишгород серед інвалідів на візках за підтримкою партії «Удар». 

    2011 рік: 24 квітня - Відкриття легкоатлетичного сезону в м. Чернігові 

(інваліди з ураженням опорно-рухового апарату), 29 травень - пробіг під 

Каштанами (інваліди з ураженням опорно-рухового апарату), 27 – 29 травень – 

авто-ралі на автомобілях з ручним управлінням (інваліди з ураженням опорно-

рухового апарату), 20 – 23 серпня спільно з федерацій спортивного більярду 

проведено «Відкритий Чемпіонат з спортивного більярду» клуб  «Бінго» м. 

Київ, 01 – 10 вересня Залізний Порт (фізкультурно-спортивний захід серед 

людей з інвалідністю), школа лідерів, семінар «Безбаєрність та доступність 

середовища», семінар-тренінг «Забезпечення прав інвалідів України». 01 - 03 

грудня відзначення «дня інвалідів» Український дом. 

2012 рік: 29 квітня -  легкоатлетичного сезону в м. Чернігові (інваліди з 

ураженням опорно-рухового апарату), 09 травня – фізкультурне змагання 

присвячено дню Перемоги, 27 травня - пробіг під Каштанами (інваліди з 

ураженням опорно-рухового апарату), 10 червня день Фізкультурника, 29 
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серпня – 08 вересня Всеукраїнський захід «Молодіжні ігри» Залізний Порт, 09 

вересня – 19 вересня «Всеукраїнські рекреаційні ігри серед інвалідів усіх 

нозологій», 6 – 10 жовтня Всеукраїнський семінар «Безбарєрність та 

доступність середовища в Україні», 01 - 03 грудня відзначення «дня інвалідів» 

Український дом.  

  2013-2016 рік: забезпечення членів організації та малозабезпеченої 

категорії населення гуманітарною допомогою отриманою від партнерів. 

 

Голова правління                                                                 Будник А.В. 

 

 

Мотиваційний лист 

представника Громадської організації 

«Київська організація інвалідів «Ірида» 

Овсянникова Олега Венедіктовича 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Згідно Статуту  організації буду активно приймати участь в сприянні 

соціальній підтримці та захисту інвалідів, не зважаючи на причини утворення 

інвалідності, поліпшенню матеріального становища інвалідів, інших осіб, які в 

силу фізичних та інтелектуальних особливостей, інших обставин не можуть 

самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси.  

Сприяти формуванню та виконанню національних програм соціально-

економічного розвитку з питань соціального захисту, отримання освіти, 

працевлаштування, профілактики та охорони здоров'я, пропаганди здорового 

способу життя та покращення морально - психологічного стану інвалідів.       

Сприяти створенню умов для об'єднання зусиль громадян та юридичних осіб 

для вирішення соціально-побутових проблем інвалідів та їх реабілітацію. 

   

Овсянников Олег Венедиктович                             _________________                                                                                     

 


