Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської
організації «КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ПЕНСІОНЕРІВ,
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ «ІРИДА» на участь в установчих зборах з
формування нового складу Громадської ради при при виконавчому органі
Київської міської Ради (КМДА)
ПІБ делегата: Овсянніков Олег Венедіктович
Дата народження: 29.07.1968 р
Місце народження: м. Київ, Україна
Телефон: 067 907 12 01, е-таіі: ігісіаог§@икг.пеі
Освіта: неповна вища
Членство у партіях: без партійний
Інформація про професійний досвід та досвід громадської діяльності:
2010 - засновник ГО «КОІ «Ірида» в місті Києві.
2011 - засновник КООІ «ГАК»
2011 - директор БУВИП «Олан» ГО «КОІ «Ірида»
2012 - заступник голови КООІ «ГАК»
2017 - заступник голови ОСН «Комітет мешканців «Дарницька площа» (ОСН
«КМ «Ленінградська площа»)
2017-2019 член Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації (комітет з питань гуманітарної та соціальної політики)
2018 - автор-переможець від ГО «Ірида» міського конкурсу «Громадська
перспектива: прозора влада та відкрита громада»

Овсянніков О.В.

Громадська організація
«Київська організація інвалідівГромадська
організація
Україна 02098, Київ -098, вул. Шумського руд. 10, кв. 254
р.р№ 26004060406980, Печерська філія ПриватБанку.
МФО 300711, код ЕДРПОУ 37293712, Моб. 8-067-693-42-12

ІНФОРМАЦІЯ
|
про результати діяльності ІГС протягом 2018-2019 року і
та контактна інформація

1. Повна назва ІГС
Громадська Організація «КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ПЕНСІОНЕРІВ,
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ «ІРИДА»
2. Скорочена назва ІГС (за наявності).
ГО "КОІПУБД "ІРИДА"
3. Дані про легалізацію ІГС.
21.10.2010 року. Іденфікаційний код № 73293712, номер запису в Єдиному
державному реєстрі № 1 067 102 0000 015907.
4. Місцезнаходження ІГС, контактний телефон, електронна пошта, офіційний веб-сайт
ІГС, сторінка ІГС в соціальних мережах (за наявності)
|
юр.адреса - м.Київ вул. Шумського буд.10 кв. 254; фактична адреса - м.Київ'вул. Шліхтера
буд 16 кв. 26. Телефон: 067 907 12 01, е-таіі: ігісіаог§@икг.пеі
5. Мета та напрями діяльності.
і
Метою діяльності Організації є захист соціальних, економічних, творчих та інших
інтересів інвалідів своїх членів всіх груп та категорій не зважаючи на рричини
утворення інвалідності. Сприяння соціальній підтримці та захисту інвалідів, не
зважаючи на причини утворення інвалідності, поліпшенню матеріального становища
інвалідів, інших осіб, які в силу фізичних та інтелектуальних особливостей, інших
обставин не можуть самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси.
Сприяння формуванню та виконанню національних програм соціально-економічного
розвитку з питань соціального захисту, отримання освіти, працевлаштування,
профілактики та охорони здоров'я, пропаганди здорового способу життя та --покращення морально - психологічного стану інвалідів, сприяння створенню умов для
об'єднання зусиль громадян та юридичних осіб для вирішення соціально-побутових
проблем інвалідів та їх реабілітацію.
6. ГО «ІРИДА» є співавтором реалізованого проекту у Дніпровському районі м. Києва
міського конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»
«Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю,
людей похилого віку, осіб, які приймали участь в АТО».
14 лютого 2019 року за ініціативи Громадської організації «Київська організація
інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій «Ірида» (голова Правління Андрій Буднік,
заступник голови Правління Олег Овсянніков) та Органу самоорганізації населення
«Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» (керівник Олександр Оліфіра) відповідно
до спільного Плану роботи та Меморандуму, що підписаний між зазначеними
організаціями, провели соціальну акцію «Подаруй книжку бійцям ООС».[

Посилання на проекти: Ьйрз// у>лу\у.ГасеЬоок.сот/ігісіаоп
7. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади (за
наявності).
Громадська рада при Державній Фіскальній Службі України.
Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державні адміністрації.

Голова правління

Буднік А.В.

