
Назва: ГО «ВЕЛЕС ЩЕЙ»

Місце реєстрації: м. Київ.

Адреса: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 54, кв. 63. 

Моб.: 044 468 88 94,0637155444 

Электрона адреса: sergeevaol@ukr.net

Інформація про результати діяльності Громадської Організації «БФ «Велес Ідей»

Громадська Організація «Велес Ідей»
ГО «Велес Ідей»
Ідентифікаційний код юридичної особи -42028154
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 54, кв. 63, тел. +3 8 063 715 54 44
Активізація громади щодо покращення освітнього простору в школах Оболонського району.
Активна участь і перемога у громадських проектах, рух за здорове харчування молоді.

Діяльність та напрямки організації за 2018-2019 рр.:

• Участь і успішна перемога у Громадському бюджеті з 2017р.:
(Проект N9319 Хімія. Фізика. Біологія. Географія. Природознавство - на сучасний лад. 
Проект №387 Сучасна освіта школярів. Проект №792 Відкритий простір школи № 285 
"Орел Брасе". Проект №1118 Цікавий простір школи № 285 1

• Проведення відкритих Благодійних заходів, ярмарок. Фестивалів для об'єднання громади
• Благодійний еко-проект «Зелені долоньки» 2018

Спрямування навчити мсщодь вирощувати самотужки рослини, на практиці цікаво вивчати 
та закріплювати знання, усі тонкощі від посіву до висадки, досліджувати ріст та фотосинтез;

• Програма на розвиток творчого та спортивно-патріотичного потенціалу дітей та молоді у 
вільний час
Передбачає зайнятість дітей та молоді за для покращення та розвитку творчих та 
спортивних здібностей;

• Програма «Бути кращим - перспективно» 2018р.
Передбачає заохочення молоді за активний та дієвий рух у всіх напрямках;

• Програма на оснащення шкіл Оболонського району професійним обладнанням для їдальнь 
Передбачає оснащення сучасною технікою для приготування корисної їжі, для 
повноцінного харчування впродовж дня, виховання культури здорового харчування, 
впровадження сучасних методів обслуговування і створення комфортного простору.

mailto:sergeevaol@ukr.net


1. Біографічна довідка уповноваж еного представника 
Громадської Організації «Велес Ідей» на участь в 
установчих зборах щодо обрання нового складу 

Громадської ради при
Оболонській районній в місті Києві держ авній адміністрації 

Сергіїва Олена Миколаївна

Членство в Громадській Організації «Велес Ідей»

Місце роботи:

Громадянство: 
Число, місяць і рік 
народження:
Місце народження: 

Освіта:

ТОВ «ІнкТекЛФП»

Громадська Організація «Велес Ідей» 

Українка
03 грудня 1979 року
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місто Київ

Повна вища економічна

Нагороди, почесн і Подяка Київського Міського Голови В. Кличко
звання: «За особистий внесок у розвиток місцевого

самоврядування та активну діяльність у 
реалізації ініціативи «Громадський бюджет міста 
Києва»» 31 жовтня 2018р. №100863

Громадська діяльність: Член Громадської Бюджетної Комісії 2018/2019,
2019/2020 ;
Засновник Громадської Організації;
Проведення конкурсів на виявлення талановитої 
молоді;
Проведення семінарів д/ молоді;
Автор та співавтор багатьох Громадських Проектів- 
Переможців щороку;

Можливий напрямок Освіта, покращення та вдосконалення освітнього 
роботи у громадській середовища, співпраця з молоддю у всіх напрямках, 
раді:

Т р у д о в а
д і я л ь н і с т ь :

Активна і наполеглива 

у праці. Завжди досягає поставлених 

виконує усі завдання, які потрібно



Пунктуальна, комунікабельна, толерантна, чесна. 

Має креативний підхід, організаторські здібності, 

лідерські якості. Весь час у пошуку нового і 

цікавого - удосконалює свої знання на курсах, 

тренінгах. За своїм власним бажанням пройшла 

курси Ораторського мистецтва та курси з 

Графічного дизайну, цікавиться освітніми 

програмами та розвитком демократії в країні, 

планує розвиватися в громадському просторі. У 

своїй професії показує високі результати, є гарним 

керівником і відповідальною особою.

Хронометраж професійної діяльності:

З 05.04.2018 за сумісництвом Директор 

Громадської Організації «Велес Ідей», 

з 11.01.2010 працює в ТОВ «ІнкТекЛФП»

Посада: Керівник відділу продажу.

З 01.11.2003 по 11.01.2010 ООО «Інктек Україна». 

Посада: Менеджер по роботі з клієнтами. 

11.01.2000 по 14.02.2003 ООО «ВВС-ЛТД».

Посада: Оператор ЕВМ сектора прийому товара 

21.07.1998 по 06.07.1999 ООО «Віпекс-Фарм» 

Посада: Оператор ПК оптового фармацевтичного 

складу.

Контактні дані 
(моб.телефон, адреса 
та телефон організації, 
e-mail)

+ 38 (063) 715 54 44
04114, місто Київ, вул. Вишгородська, 54, кв. 63 
sergeevaol@ukr.net
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