
Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації 
“Вільне покоління» на участь в установчих зборах з формування нового складу

Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

Членство вІГС  

Місце роботи

Коваленко Олена Сергіївна

Голова правління ГО «Вільне покоління» 

Фізична особа -  підприємець

Громадянство, число, 
місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання

Нагороди, почесні звання 

Громадська діяльність

Українка, 3 березня 1973 року

м. Київ

Магістр за спеціальністю «Менеджер 
організацій»

У 2009 році стала одним з трьох засновників, а 
також членом правління Молодіжної | 
громадської організації «Вільне покоління^ 
(зараз ГО «Вільне покоління»). З 2013 рок>| 
займаю посаду керівника Клубу позашкільного 
навчання та розвитку «Успіх» (на ДВРЗ) від ГО 
«Вільне покоління». У грудні 2014 року була 
обрана представником у БФ «Дніпровський». У 
січні 2015 року була обрана Головою правління 
Громадської організації «Вільне покоління». У 
квітні 2015 року була обрана членом 
Громадської ради при Дніпровської районної у 
місті Києві державної адміністрації, де 
перебуваю до червня 2017 року.

Трудова діяльність
З 1990 по 1994 -  Центральний іподром 
(наїзник). 1994 по 1995 -  Київ ЗНДІЕП (технік). 
З 1995 по 1996 -  ЧП «Ареал-3» (митний 
декларант). і
З 1996 по 2005 -  Державна митна служба



України (інспектор).
З 2005 по 2010 - Київ ЗНДІЕП (науковий 
співробітник).
З 2010 по теперішній час -  Фізична особа -  
підприємець.

Можливий напрямок 
роботи у громадській раді

Прагну приймати участь у розгляді питань щодо 
культури і духовності; науки і освіти; сім’ї, 
молодіжної політики та спорту; соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення; справ ветеранів, учасників 
бойових дій, та інше.

Бажаю бути корисною у всіх аспектах, що 
стосуються підняття соціального, економічного, 
духовного і культурного рівня мешканців 
нашого району та України в цілому.

Д о д а т к о в а  У 1996 році отримала диплом молодшого
і н ф о р м а ц і я  ( особисті спеціаліста Міжрегіональної академії управління
досягнення тощо)

Контактні дані 
(моб.телефон, адреса та 
телефон організації, 
е-шаіі)

Підпис

персоналом, а також сертифікат міжнародної 
кадрової академії (Рада Європи/Юнеско) за 
спеціальністю «Менеджмент у виробничій 
сфері». У 1998 році отримала диплом бакалавра, а 
також сертифікат міжнародної кадрової академії 
(Рада Європи/Юнеско) за спеціальністю 
«Економіка та управління бізнесом». Утому ж 
році вступила до спільної магістратури 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» та МАУП. У 
2000 році захистила дисертацію магістра та 
отримала диплом та сертифікат міжнародної 
кадрової академії (Рада Європи/Юнеско) за 
спеціальністю «Менеджмент організацій», і

У шлюбі 19 років, маю двох дітей (14 та 17 років).

+38-050-384-42-58;+38-096-207-56-91. 
м. Київ, вул. Алма-Атинська, З 9-А. 
+38-067-501-04-06 
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