
Інформація про діяльність

Громадської спілки "Федерація дворового футболу України"

Основною метою діяльності Спілки є сприяння зростанню рівня і масовості 
дворового футболу, пропагування здорового способу життя, залучення дітей 
та дорослих до спорту та захисту соціально-економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних та інших спільних інтересів членів Спілки.

9.12.2013 -  засновано ГС «Федерація дворового футболу України».

17.01.2014 по т.ч -  ГС займається проведенням профілактичної роботи серед 
молоді

20.02. 2013 - проведення футбольного чемпіонату серед підліткових
дворових команд за місцем їхнього проживання, молодіжних свят, акцій по 
збиранню сміття .

З 10.12. 2011 -  проведення профілактичних лекцій у учнів 9-11-х класів

З 2012 року реалізується проект "Футбол у кожен двір", який передбачає 
залучення молоді до здорового способу життя, ГС займається оздоровленням 
молоді в літніх таборах, організовано поїздки до Польщі, співпраця з 
ЮНІСЕФ, ЦСССМ в м.Києві, Дніпровською, Голосіїївською, Оболонською, 
Шевченківською РДА

З 04.05. 2013 - проводиться реалізація проекту «Футбол у кожен двір» для 
пропаганди здорового способу життя, популяризації активного відпочинку 
серед дітей та підлітків за місцем їхнього проживання

З 10.05.2013 -  ГС представлена у громадській раді при Міністерстві молоді 
та спорту У країни

З 2015 по т.ч. ГС «Федерація дворового футболу України» спільно з 
Міністерством молоді та спорту України щороку проводить в Оболонському 
районі всеукраїнський чемпіонат з футболу серед дворових команд.



Місце Б ІО Г Р А Ф ІЧ Н А  Д О В ІД К А
для

фотокартки Онищенко Олександр Валентинович

Представника Громадської спілки «Федерація дворового футболу України»
делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Місце народження
М. Київ

Число, місяць і рік народження
18 травня 1976

Г ромадянство
українець

Освіта,
науковий ступінь, вчене звання

Вища, магістр соціальної роботи «Національного 
університету Києво-Могилянська академія»,
Магістр державного управління "Місцеве самоврядування"

Відомості про 
членство в інститутах 
громадянського суспільства

Член Громадської ради при міністерстві молоді та спорту
України

Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата
у складі Громадської ради, 
у разі обрання

Маю мотивацію працювати у напрямку ЖКГ, ОСББ та 
ОСН , діяльності здорового способу життя, а також у сфері 
захисту прав дітей, сімейної та тендерної політики; в силу 
своєї громадської роботи з дітьми та молоддю.

Досвід роботи 
у складі громадських рад 
при органах державного 
управління

Голова Громадської Ради при Міністерстві молоді та
спорту України 2017-2019 

Громадська рада при міністерстві молоді та спорту України 
з 2011 по 2017 рік, Громадська рада при КМДА, 

Громадська рада при Оболонській РДА

Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій

Грамоти, Подяки та Дипломи від органів державної влади

Посада та місце 
основної роботи

Громадська спілка«Федерація дворового футболу України»

Контактна інформація:
fdfiKaukr.net. 093 332 45 45 ;

«22» травня 2019 р. Онищенко О.В.


