
Біографічна довідка уповноваженого представника Благодійної ррганізацїі 
«Благодійний фонд «Дніпровський» на участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при | 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) [

Членство в 

Місце роботи

ПАВЛЕНКО АНАТОЛІЙ МИКИТОВИЧ

Благодійна організація «Благодійний фонд
«Дніпровський», президент
пенсіонер

Громадянство, число, місяць і Українець, 11 грудня 1956 року 
рік народження

Місце народження 

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання

Нагороди, почесні звання 

Громадська діяльність

Донецька обл., Великоновосільковський р-н, с. Андріївна 

Вища. Донецький Національний університет

Не має

Орден «Знак Пошани» (1986р.), Почесна грамота Кабінету 
Міністрів України (1990р.), Грамота Президента України
(2001р.)
Президент Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Асоціація трудових об'єднань молоді 
України».
Президент Благодійної організації «Благодійний фонд 

. «Дніпровський».

Можливий напрямок роботи у
громадській раді 3 питань соціальної, гуманітарної політики, регламенту

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
06.1999 -  01.2003 -  перший заступник директора Державного центру соціальних служб для 
молоді при Мінсім'я молоді.
01.2003-03.2004 -  головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України.
04.2004-01.2011 -  помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради 
України.
01.2011-04.2014 -  керівник апарату, заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації.
04.2014 по теперішній час - пенсіонер

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  ( особисті досягнення тощо)

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, е-шаіі) +38050 411 
577 49 90

/Павленко Анатолій Микитович/

47 77, +38093



ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд

«Дніпровський»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Дніпровський» створена 07 лютого 
2010 року з метою підтримки соціальних ініціатив і проектів громадських організацій, 
окремих громадян, спрямованих на фізичний, культурний, творчий, духовний, 
інтелектуальний розвиток людини.

Місце знаходження: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1, офіс 1А+38050 411 
47 77, +38093 577 49 90, 02100, адреса електронної пошти ЬМшрг@ех.иа

До складу благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський» на сьогодні 
входять 24 громадські та благодійні організації як колективні учасники та 30 
індивідуальних учасників.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Дніпровський» активно співпрацює з 
управлінням освіти, управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини, 
управлінням праці та соціального захисту населення, відділом у справах сім’ї, молоді та 
спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Центром 
дитячо-юнацької творчості, Центром по роботі з дітьми та молоддю за місцем 
проживання, Дніпровським районним в місті Києві центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського 
району міста Києва.

За час існування Благодійним фондом «Дніпровський» було ініційовано або 
підтримано понад 10 культурно-мистецьких, спортивних та інших соціальних проектів, в 
ході реалізації яких тільки в 2018-2019 рока було проведено понад 100 заходів та акцій.

В спортивному календарі Дніпровського району міста Києва зусиллями 
Благодійного фонду «Дніпровський» з ’явилися нові яскраві спортивні події, такі як. 
Чемпіонат Дніпровського району міста Києва з черліденгу, Чемпіонат Дніпровського 
району міста Києва з сімейного спорту, Чемпіонат Дніпровського району міста Києва з 
футболу серед команд за  місцем проживання, Турнір з міні-футболу на Кубок 
Дніпровського району міста Києва серед команд за місцем проживання «Футбол у кожен 
двір», Турнір з футболу серед дитячих команд (10 років) до Дня фізичної культури і 
спорту, Турнір з міні-футболу на Кубок «Захисник України», Турнір з боксу серед 
юніорів боксерських клубів Дніпровського району міста Києва до Дня фізичної культури і 
спорту, легкоатлетичний пробіг «Дніпровська миля».

Окремо слід відмітити Фестиваль спорту та здорового способу життя до Дня 
фізичної культури та спорту, який засновано Благодійним фондом «Дніпровський» разом 
з відділом у справах сім ’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації ще в 2013 році [

Благодійний фонд «Дніпровський» протягом трьох останніх! років підтримує 
проведення Спартакіади студентської молоді Дніпровського району міста Києва, 
Всеукраїнського турніру з боксу «Дзвони Чорнобиля» та інших спортивних і туристичних 
змагань Дніпровського району міста Києва

В  2016 році Благодійний фонд «Дніпровський» став партнером Федерації черліденгу 
України в організації Кубку черлідерів України та Чемпіонату черлідерів України.

Не менше уваги Благодійний фонд «Дніпровський» надає культурно-мистецьким 
проектам. |

В культурному просторі міста Києва міцні позиції вже мають Хореографічний 
фестиваль-конкурс «Дніпровська феєрія танців», Фестиваль театрального мистецтва



«М аска», Фестиваль-конкурс вокалістів «Дніпровський зорепад», Фестиваль-конкурс 
творчих колективів ветеранів «З любов’ю до життя». І

Благодійний фонд «Дніпровський» підтримує понад ЗО заходів, засновником і 
організатором яких є Центр дитячо-юнацької творчості Дніпровського району міста 
Києва. і

Щорічно Благодійний фонд «Дніпровський» підтримує Дніпровський районний в 
місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у проведені районного 
Фестивалю творчості для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у 
себе». І

І
Детальніше з роботою благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський» можно 
ознайомитись: на сайті \у уууу . Ь Мп і р г. с о т . в соціальних мережах
уууууу. ГсісеЬоок.сот/Ь  Гсіпі р г , УоїиЬе: ВЙпірг Опірго


