
ГРО М М С Ь Ж А  О Ж А Н ІЗ АЦ Щ  
«КИЇВСЬКИЙ Міський ЖЖ ЯТЕІ; м ш і в д і ш д х  ОЕГАНТЧАПГЙ» 

Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів, вал, буд, 30/18

Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації' 
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНВАЦІЙ» на участь в 

установчих зборах з формувамнм нового складу Громадської ради при 
Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації

Гончарук Вікторію Анатоліївна

Членство в ІГС Член ІГС

Місце роботи Фізична особа - підприємець.

Громадянство, число, Україна, 01.02.1982 року народження 
місяць і. рік народження

Місце народження с. Воропаїв, Київької обл., Україна

Освіта Вища

Науковий ступінь, вчене Не має 
звання

Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність Участь. в громадських та державних заходах та
акціях

Можливий напрямок Питання місцевого самоврядування, зв'язків з 
роботи у громадській раді громадськістю, преси та інформації

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  17 років.

Контактні дані -  093-99-11-009, 01034/Ум. Київ, вул. Ярославів вал, 30/18
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ГРОМАДСЬКА ОРГ АНОАЩЯ 
«ЩІМСМЩЙ. ШСЬІШЙ. ЩШІТЖТ МОДОДІЖЖІМЖ .ОРГАШЗАЩІИ» 

Україна, 01034, м. Київ,- вуя. Ярославів вад, буд. 30/18

ШФОРМАЦШ
про результати, діяльності інституту громадянського- 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС: Громадська організація «Київський міський комітет 
молодіжних організацій»

2. Місцезнаходження організації: 01034, м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 
30/18.

3. Контактний номер телефону та електронна пошта: 063-405-0548, е-таії: 
ЬіегЬо£Г@икг,пе1:

4. Мета та напрями діяльності: залучити дітей до зайняття спортом, 
покращити їх фізичний стан, заохотити до здорового способу життя

5. Реалізовані програми та проекти протягом звітного періоду -  протягом 
минулих двох років наша громадська організація провела заходи, які 
сприяли покращенню свого фізичного стану, залучили дітей до зайняття 
спортом, провівши ряд спортивних заходів.

23травня 2017 ]

Голова Мельников О.В


