
 

 

№  01/01-58 від «_5_» __05__  2017 р. 

   

Біографічна довідка 

уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з 

формування нового  складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

  

КОВАЛЕНКО Оксана Володимирівна 
Працює Секретар органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Дніпровець» 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік народження 02.10.1980 р. 

Місце народження Україна, м. Київ 

Освіта  молодший спеціаліст, Київський механіко-металургійний технікум, 

«Україна» 1999 рік, діловод-референт 

Науковий ступінь, вчене звання    не має 

Володіння мовами українська, російська, англійська 

Нагороди, почесні звання не має 

Досвід роботи у виборних органах орган самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дніпровець» (4 роки) 

 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь 
З 10.08.2004 до 30.01.2006р. контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та 

виробів четвертого розряду, Дарницький вагоноремонтний завод, м. Київ 

З 11.2013 і до т. ч. секретар, ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець» 

  

 Додаткова інформація 

Членство в ІГС  з 2015 і до т.ч. – член Київської міської організації Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». 
Особисті досягнення секретар: не має. 
Контактна інформація: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 99/2, кв.1, т.0997591502    

Можливий напрямок у роботі громадської ради комітет з питань житлово-

комунального господарства та земельних відносин. 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ* 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

за 2016-2017 роки  

1. Громадська організація «Федерація американського футболу в м. 

Києві»  

2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства. 

3. ГО  «Федерація американського футболу в м. Києві»  

4. Дані про легалізацію інституту громадянського суспільства. 

5. Виписка з ЄДР від 18.12.2012 № 1 073 102 0000 023628 

6. Контакти:  

Вул, Алма-Атинська 103/1, оф.1, 044 383 92 35. 

okvlkov@gmail.com 

  5.     Мета та напрями діяльності. Розвиток, пропаганда й популяризація 

американського футболу, підвищення ролі фізичної культури і спорту в м. 

Києві, зміцнення позицій, підвищення престижу і представлення інтересів 

американського футболу як виду спорту на міжнародній арені. 

  6.     Досвід роботи в консультативно-дорадчих (політико-
консультативна рада, громадська рада, інші дорадчі органи). Відсутній. 

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 

проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена 

робота. 

Кубок Києва з американського футболу 2016,  

Кубок Києва з флаг-футболу 2016.  

«Школа американського футболу». На базі ДЮСШ 21 було створено 

юніорську школу з американського футболу, де функціонують дві групи: 

група навчальної підготовки для дітей 12-13 років, група учбово-тренувальна 

для дітей 14-15 років. Партнери Міністерство молоді та спорту України.  

 


