
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Рубцова Вікторія Миколаївна, представника „ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІ 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ», делегованої для участі в Установчих 
зборах для формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обрання до її складу. 
Місце народження -Україна, Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай 
Дата народження - 03 серпня 1965 р.
Громадянство - Україна
Освіта - Вища, Київський інститут бізнесу та технологій - спеціаліст з менеджменту 
організацій та адміністрування 
Місце основної роботи - Фізична особа-підприємець
Почесні відзнаки громадських організацій - відзнака від Благодійного ФондУ 
Волонтерська Сотня «Україна-Світ АТО»; подяка від ГО « Рада ветеранів АТО 
Дніпровського району м. Києва» за активну громадську позицію, патріотизм, та за плідну 
співпрацю і підтримку ветеранського руху.
Досвід роботи у складі громадських рад :
член Громадської Ради при Печерській РДА в місті Києві в складі комісії запитань 
підприємництва, торгівлі та захисту споживачів, з 25.06.2015 по 24.06.2017 року; 
член Громадської Ради при Печерській РДА в місті Києві комісії з охорони здоров’я, 
медичного забезпечення соціальної політики, учасників АТО, волонтерського руху та 
внутрішньо переміщених осіб, з 25.06.201 по24.06.2019р; ]
член Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України в складі комітету з 
питань громадського контролю за формуванням і реалізацією державної політики у 
сферах соціального захисту ветеранів війни, військової служби та учасників АТО, з
21.04.2017 по 20.04.2019 року;
член Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України в складі комітету з 
питань громадського контролю за формуванням і реалізацією державної політики у 
сферах соціального захисту ветеранів війни, військової служби та учасників АТО, з 
21.04.2019 по 20.04.2021 року; |
член місцевої ініціативи “Солдатська слобідка” з вирішення спірних питань забудови 
історичного центру міста. ,
Відомості щодо мотивації
Активно займаюсь громадською діяльністю у сфері впровадження європейських 
цінностей та євроінтеграції, волонтер «Волонтерська Сотня» , волонтер у Благодійному 
Фонді Волонтерська Сотня «Україна -  Світ АТО” у 2014-2016 рр., брала участь у 
соціальних програмах розвитку інтелектуальних видів спорту. ^
Життєва позиція - досягнення взаєморозуміння у вирішенні суспільних проблем. 
Вмотивована на зближення позицій громадських організації та можливостей органів 
виконавчої влади у соціальній сфері на засадах європейських цінностей, принципів та 
стандартів на основі досвіду урядування України та Європейського Союзу.
Вважаю найкращим результатом діяльності Громадських рад - вироблення ефективної 
взаємодії виконавчого органу та громадських активістів і об’єднань у досягненні спільної 
мети - забезпеченні добропорядності і професіоналізму у відповідності до європейських 
принципів у вирішенні соціальних питань та забезпечення Євроінтеграції "^країни.
Маю багаторічний досвід комунікації між органами державної влади та громадськими 
об’єднаннями, активістами, волонтерами, групами громадян для досягнення спільного 
ефекту використання можливостей та повноважень державної влади та громадянської 
ініціативи.
Контактна інформація: е-таіі: аззізіапїЗС 1313@ атаі1.сот

тел.: +38(067)4466055



Рубцова Вікторія Миколаївна на даний час не є народним депутатом України, депутатом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою о|собою органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого 
самоврядування. ■
Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано ГО 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ” 25 квітня 2019 року.

«25» квітня 2019 р. Рубцова В .М ,

О собистий підпис Рубцової В ікторії М иколаївни, завіряю .

Виконавчий директор Рубцова В.М.
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ІНФОРМАЦІЯ |
про результати діяльності

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ » 
Скорочена назва ГО « ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ »

2 0 18-2019
Мета та напрями діяльності:
Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів; сприяння та 
забезпечення впровадженню європейських цінностей у всі сфери суспільного та 
державного життя; участь у формуванні в Україні ефективної європейської моделі 
державного розвитку та громадянської самоорганізації громадян. [
Основними напрямами діяльності Організації є: і
допомога у становленні та безпосередня участь у становленні інститутів прямої демократії 
та розвитку громадянського суспільства;
патріотичне виховання та просвіта всіх категорій громадян, сприяння 
українських цінностей та української ідентичності у загальноєвропейський 
надання підтримки та допомоги учасникам (ветеранам) АТО та вимушеним переселенцям, 
їх родинам та громадським організаціям, зокрема щодо реінтеграції до цивільного життя 
надання їм соціальної, правової, психологічної та інших видів допомоги; 
участь у формуванні якісно нової соціальної сфери та соціальних служб; 
залучення молоді до активної громадської діяльності у всіх сферах суспільного життя, 
сприяння вихованню соціально та політично свідомого нового покоління українських 
громадян на основі європейських цінностей;
здійснення інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства.
Досвід роботи Виконавчий директор ГО «Європейські цінності для України» Рубцова 

Вікторія Миколаївна в консультативно-дорадчих органах при органах державної влади: 
член Громадської Ради при Печерській РДА в місті Києві в складі комісії з питань 
підприємництва, торгівлі та захисту споживачів, з 25.06.2015 по 24.06.2017'року; 
член Громадської Ради при Печерській РДА в місті Києві в складі комісії з .охорони 
здоров’я, медичного забезпечення соціальної політики, учасників АТО, волонтерського 
руху та внутрішньо переміщених осіб, з 25.06.2017 по 24.06.2019 року; |
член Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України в складі комітету з 
питань громадського контролю за формуванням і реалізацією державної політики у 
сферах соціального захисту ветеранів війни, військової служби та учасників АТО, з 
21.04.2017 по 20.04.2019 року; |
член Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України в складі комітету з 
питань громадського контролю за формуванням і реалізацією державної політики у 
сферах соціального захисту ветеранів війни, військової служби та учасників АТО, з
21.04.2019 по 20.04.2021 року;
член місцевої ініціативи “Солдатська слобідка” з вирішення спірних питань забудови 
історичного центру міста



Програми/проекти, що були реалізовані у 2018 р.: і
Взяли участь у Проекті Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Вдосконалення 
доступу організацій громадського суспільства в Україні до надання соціальних послуг». 
Пройшли семінар-тренінг «Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних 
послуг, існуючи механізми регулювання та державного фінансування надання соціальних 
послуг» та отримали Сертифікат. Прийняли участь у Форумі Громадських рад м. Києва 
«Велика Столиця» з розбудови громадського суспільства та шляхів взаємодії влади і 
громади. Проводили моніторинг за виконанням державних, міських та районних програм 
спрямованих на забезпечення соціального захисту населення, внутрішньо переміщених 
осіб, учасників АТО та їх сімей в Печерському районі м. Києва. Прийняли участь з 
організації Круглого столу на тему «Сучасний стан імплементації порядку денного 
Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир. безпека». Круглий стіл пройшов 
04.07.2018р. у Верховній Раді України з ініціативи Міжфракційного Депутатського 
Об’єднання «Жінки. Мир. Безпека.» та за участю Урядової уповноваженої з Тендерної 
політики, представників Мінсоцполітики, Міноборони та представників громадськості. 
Об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських 
об'єднань та міжнародних організацій, представників соціально відповідального бізнесу, 
волонтерів для надання своєчасної допомоги постраждалим від збройного конфлікту 
сприятиме мінімізації наслідків воєнних дій, що відбуваються на сході України, а також 
удосконаленню системи захисту та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого 
насильства. Також брали участь у міжвідомчої робочої групи про стан реалізації 
Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 « Жінки, мир. 
безпека.» на період до 2020р. Забезпечення самоорганізації пенсіонерів, інвалідів та 
особливих груп населення в рамках місцевої ініціативи Шевченківського району 
«Солдатська Слобідка », відстоювання території відпочинкових, дитячих та спортивних 
зон в місцях конфліктних забудов Шевченківського району -  робота у складі міжвідомчої 
робочої групи з вирішення спірних питань забудов при КМДА Києва, лист-проект про 
нагляд та особливий захист спеціальних зон у місцях конфліктних забудов.
05.10.2018 взяли участь у Зш итії «\Убтеп Реасе. Зесигії» мета саміта - пошук ідей та 
рішень для завершення військових конфліктів та подолання соціально-гуманітарної кризи 
в зонах збройних протистоянь.
Програми/проекти, що виконуються у 2019 р.
Розробка проекту у сфері соціальної підтримки та розвитку соціальних послуг для різних 
категорій населення: ветеранів, осіб з інвалідністю та осіб які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть їх подолати. Мета проекту -  підвищення якості життя 
людини, за рахунок створення ефективної системи управління надання соціальних послуг. 
Продовження співпраці з Міжфракційним Депутатським Об'єднанням !« Жінки. Мир. 
Безпека.» з проведення заходів про стан реалізації Національного плану Ідій з виконання

до 2020р. Збір 
бойових дій на 

«Доброволя» та

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 « Жінки, мир. безпека.» на період 
допомоги для потреб бійців АТО та населення, що знаходяться в зоні 
Сході України, координаційна діяльність з БФ Волонтерська Сотня 
забезпечення у співробітництві з ГО «Європейські Цінності для У країни».У часть у 
розробці проекту спільної програми міжнародних зв’язків і закордонної благодійної 
допомоги бійцям АТО та населенню у зоні бойових дій у координації з БФ Волонтерська 
Сотня «Доброволя». Розробка концепції координації соціальних проектів і пошуку 
грантового забезпечення для програм розвитку молоді. Мета заходу-об’єднати молодь 
довкола спільних ідей, спрямованих на розбудову України та захист загальнодержавних 
інтересів. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримати дух молоді, 
наполегливість на шляху змін у державі, так як молодь - головна рушійна 
змін у суспільстві.

ючатої У 2018році.Продовження напрямку роботи

Виконавчий директор
м.п.

їхній запал та 
сила позитивних

Рубцова В.М.


