
 

Біографічна довідка уповноваженого представника БО Вибір майбутнього»  
на участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської 

ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

СЕЛЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

 
Членство в  

 

 

 

Місце роботи               

 

БО Вибір майбутнього», член організації 

 
підприємець 

Громадянство, число, місяць і 

рік народження  

 

Українка, 01 серпня  1985 року 

Місце народження   с. Літочки, Броварський р-н, Київська область 

Освіта Поліцейський фінансово-правовий коледж м. Бровари за 

спеціальністю правознавство та отримала кваліфікацію 

юрист 

 

Громадська діяльність  

 

 

 

член організації, БО "Вибір майбутнього». 

Голова Наглядової ради ГО «Центр розвитку та підтримки 

молодих підприємців «Майбутнє України» 

 

Можливий напрямок роботи у 

громадській раді 

 

 

 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  

міжнародного співробітництва з метою  розвитку 

громадянського суспільства в Україні та  участі у 

демократичних процесах 

 

 

 2010-2012 – менеджер Типографії «Новий друк» 

2013 року по сьогоднішній час - заступник директора ТОВ 

«ЦРП» 

 

 

 

Контактні дані: +38063 791-15-82, 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1, 

irina_010885@list.ru 

  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року 

 

1. Благодійна організація "Вибір майбутнього". 

2. ЄДРПОУ 1 066 102 0000 004337. 

3. 02217, м Київ, вул. Маяковського,4А, кв.182. 



4. Здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та його 

окремих категорій, які потребують благодійної допомоги та 

соціально-незахищених верств населення України. 

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

Залучення більше 1000 родин до участі у сімейних спортивних змаганнях. 

Залучення більше 50 загальноосвітніх шкіл м. Києва до проведення 

внутрішніх сімейних змагань в рамках проведення Чемпіонату міста Києва з 

сімейного спорту. 

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

учасники, кінцевий результат).Проведення щорічного Чемпіонату міста 

Києва з сімейного спорту. Чемпіонат проводився у 3 етапи. На першому 

етапі було залучено більше 50 загальноосвітніх шкіл, які провели у своїх 

школах сімейні внутрішні змагання. На другому етапі було проведено 10 

районних чемпіонатів з сімейного спорту за підтримки районних управлінь 

освіти. На третьому етапі на Хрещатику було проведено Суперфінал  

Чемпіонату міста Києва з сімейного спорту і виявлено найспортивнішу 

родину міста Києва. 

Мотиваційний лист кандидата 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Конструктивна співпраця з органом влади і громадськості - необхідна складова 

успішного вирішення проблем та задач, що стоять перед організацією, яку я 

представляю.  

     Я, як кандидат до нового складу Громадської ради при Дніпровській в місті Києві 

державній адміністрації, враховуючи це вважаю, що суспільство потребує нових 

методів роботи. Громадська рада повинна бути інформаційно-діалоговим органом, 

який оперативно буде реагувати на потреби громади нашого району не тільки 

вказуючи на них, але і дієво допомагаючи у вирішенні їх.  

     Свій життєво-професійний досвід хочу направити у всіх аспектах, що стосуються 

підняття соціально-економічного рівня мешканців нашого району та стати активним 

членом команди задля досягнення цієї спільної мети. 

 

 

 
 


