
                                                 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в 

установчих   зборах з формування нового складу Громадської ради  

при Дніпровській РДА. 
 

                                       Сергеєва Юлія Йосипівна 

Громадянство, Українка 

число, місяць і рік народження: 10.04.1966р.н., 

Освіта: вища. 

Національний Авіаційний Університет . 2000-2006рр. 

Науковий ступінь, вчене звання: спеціаліст. інженер ЦА. 

Володіння мовами: українська, російська, англійська (середній)  

Трудова діяльність: -  

Квітень 2017р-по теперішній час. ТОВ «Аерохендлінг».  Диспетчер наземного 

використання 

Серпень -листопад 2015р. авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за  

договором (тимчасово)  

Травень- грудень  2013  авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії  України»   за   

договором (тимчасово)                                      

Квітень 2004г. – лютий 2014р  Авіакомпанія « Аєросвіт» 

                                    Центр контролю експлуатації. Помічник начальника зміни.  

Серпень1995р - Квітень 2004р. Авіакомпанія «Аеросвіт»,  

                                    Агент з реєстрації авіаквитків та оформлення багажу.                                 

Ллистопад 1992р.-серпень 1995р. Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»      

                                    Агент з зустрічі та посадки пасажирів.  

Серпень 1984р. – листопад 1992р. БОАО Бориспільський Об’эднений 

Авіазагін.  -    Бортпровідник.                                                       

 Додаткова інформація: Швидке сприйняття нової інформації, відповідальність, 

пунктуальність, вміння працювати в колективі, аналітичний склад розуму, 

цілеспрямованість, тактовність, організаторські здібності.  



2013-2015рр. Член Громадської Ради при Дніпровській Районній в м. Києві 

Адміністрації. Член комісії. «Освіти, молоді та спорту».   

2015р до теперішній час Член Громадської Ради  при Дніпровській Районній в 

м. Києві Адміністрації.  Заступник голови комітету «гуманітарних питань та  

охорони здоров’я».                                                

Контактна інформація: м. т. 0661880074, 0632012404.   julinss@ukr.net 

Голова ГО «Моральний кодекс» __________________   Сергеєва  Ю.Й.  

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

упродовж  2015 – 2017 років 

Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму 

Повна назва ІГС Громадська Організація «Моральний Кодекс» 

Скорочена назва ІГС ГО «Моральний Кодекс» 

Дані про легалізацію ІГС ЗКПО 36861979 свідоцтво про реєстрацію 

10671020000014932 від 10.01.2010р  
 

Мета діяльності та напрямки діяльності ІГС 

згідно статуту  

Здійснення діяльності, спрямованої на пропагування, 

розвиток, розповсюдження, утвердження й захист у 

житті членнів Організації загальноприйнятих 

людських норм моралі, етики та буття у суспільстві.  

Наявність регіональних підрозділів (осередків) м. Київ 

Кількість членів організації - фізичних та 

юридичних осіб 

14 чоловік  

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність інституту 

громадянського суспільства 

Поштова адреса, місцезнаходження ІГС 02218, м. Київ вул.. Райдужна 17 кв. 180. 

Адреса сторінки ІГС в мережі Інтернет  

 

Посилання на сторінки представництва ІГС в 

соціальних мережах 

https://www.facebook.com/moralnycodekc/ 

http://bfdnipr.com/partners/view/5  

Електронна пошта julinss@gmail.com  

Посилання на відео канал чи на відео https://www.youtube.com/watch?v=AcyPH7NTiTg  

mailto:julinss@ukr.net
https://www.facebook.com/moralnycodekc/
http://bfdnipr.com/partners/view/5
mailto:julinss@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AcyPH7NTiTg


інформацію про ІГС 

Посилання на згадки у всеукраїнських ЗМІ      

(не більше 3 посилань) 

нема 

Наявність офіційного друкованого органу 

(тираж та періодичність видання) 

нема 

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади. 

Громадська рада при Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації  2013-2014рр.  

Громадська рада  Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації 2015-2017рр. 

Інформація про проекти, реалізовані протягом звітного періоду.   

(Надати інформацію про 3-5 проекта реалізованими ІГС) 

Назва проекту Мета 
Цільова 

аудиторі 

Кількість 

учасників 

Досягнутий 

результат 

- Соорганізатори Фестивалю 

спорту. 12-13 вересня 2015г. 

2016рр. 

Партнери: Благодійна організація 

«Благодійний фонд «Дніпровський». 

 

Популяризація 

здорового способу 

життя, об’эднання 

молоді. Надати 

допомогу в 

самореалізації, с 

самовизначенням.  

Мешканці 

Дніпровського 

району. 

1000-2000 

чол 

Цілі були 

досягненні. 

Проведнняе дитячого клубу 

вихідного дня. Проводиться по 

субботам за адресою  вул. 

Райдужная 51. Проект бул 

запущений  та  переданий під  

руководство ОО «Крок на зустріч». 

Члены  ОО  МК участвують в 

проекті.  

 

Допомога в 

самовизначенням, 

допомога з 

визначенням 

талантів та дарів.  

Об’єднання дітей 

по інтересах, 

допомога в 

самореалізації.  

Діти 

шкільного та 

дошкільного 

віку 

Дніпровського 

району 

мікрорайону 

Райдужний.  

20-30 20 учасників, 

клуб 

вихідного 

дня працює і 

досі по 

суботах за 

адресою 

вул.. 

Райдужна 51 

в 

приміщенні 

дитячого 

клубу « 

Гренада».  

Свято до міжнародного жіночого 

свята 8 березня у приміщенні ТРЦ 

«Проспект»  

Поздоровлення 

жінок зі святом 8 

березня.  

Мешканці 

Дніпровського 

району, та всіх 

присутніх в 

ТРЦ.  

100-200 

чол 

Був 

проведений 

концерт з 

участю 

дитячих 



клубів.  

Участь у ярмарку соціальних 

проектів громадських організацій  в 

парку культури та відпочинку 

«Перемога».  

Продемонструвати 

проекти та 

привернути увагу 

населення.  

Мешканці 

Дніпровського 

району. 

1000  

Проведення святкового 6 червня 

2015р. в ТРЦ «Проспект» концерту 

присвяченого до дня захисту дітей.  

Привернути увагу 

до дітей, 

відсвяткувати цей 

день.  

Мешканці 

Дніпровського 

району, та всіх 

присутніх в 

ТРЦ 

300-500 

чол. 

 

28 червня 2016 організація 

святкування Дня молоді України в 

парку культури та відпочинку 

«Перемога».  

Популяризація 

здорового способу 

життя. 

Збереження 

культурних та 

духовних 

цінностей.  

Мешканці 

дніпровського 

району, 

молодь 

дніпровського 

району, 

1000 чол.   

Березень-квітень 2016 чемпіонат 

Дніпровського району з черлідингу 

Популяризація 

цього виду спорту, 

здорового способу 

життя\. 

Учні 

начальних та 

спортивних  

закладів 

Дніпровського 

району. 

300чел Проведені 

відбіркові 

тури, 

фінальні 

змагання. 

Призери 

були 

запрошені 

на 

Чемпіонат 

України з 

черлідингу. 

Лютий- квітень 2017р. організація 

та проведення відбіркових турів, 

фінальних змагань чемпіонату 

Дніпровського району з черлідингу. 

  400  

 

На протязі всій співпраці з БФ Дніпровський» організація є активним її учасником і помічником в 

організації інших проектів. 

 

     

                          

 



                                       

 

                             


