
Біографічна довідка уповноваженого представника Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ

УКРАЇНИ»
на участь в установчих зборах з формування складу Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)
Селюк Ірина Миколаївна

ІГС та посада в ньому Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ 
ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ», член

Посада та місце роботи ФО-П Селюк Ірина Миколаївна

Громадянство, число, місяць і рік 
народження

Українка, 01.08.1985 р.н.

Ветеранський статус (за наявності) Не має

Військова служба та участь в бойових 
діях (за наявності)

Не має

Освіта та науковий ступінь, вчене 
звання

Професіно-технічна. Поліцейськ 
правовий коледж м. Бровари за сг 
правознавство та отримала кваліс]

ж фінансово- 
іеціальністю 
йкацію юрист

Володіння мовами Українська, російська [

посилання на сторінку кандидата в 
соціальних мережах (за наявності)

посилання на сторінку з інформацією Не має 
про кандидата на веб-сайті ІГС (за 
наявності);________________________________
Досвід роботи у консультативно- 3 2017 року по тепершній час -  секретар 
дорадчих органах при органах Громадської ради при Дніпровській районній в 
виконавчої влади та інших виборних місті Києві державній адмінстрації 
органах

Професійна діяльність та досягнення
2006-2008 -  ТОВ «Новий друк» 
2008-2012 -  ТОВ «Фортуна Сервіс» 
З 2012 і по цей час - підприємець]

Контактна інформація: телефон, 063-791-15-82, ігіпа_010885@ех.иа
електронна адреса
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ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“АС0ЦІАИІЯ  ТРУДОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ"

У 02100, м. Київ +38 044292-86-50
вул. Будівельників, 34/1 е-таі1:раМепко50<®икг.пе*

\\гту.а1отиа.сот

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності ІГС протягом 2018-2019 року 

та контактна інформація

1. Повна назва ІГС
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ 
ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ»

2. Скорочена назва ІГС (за наявності).
ВМГО «АТОМ»

3. Дані про легалізацію ІГС.
Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян від 28 серпня 2000 року № 1489

4. Місцезнаходження ІГС, контактний телефон, електронна пошта, офіційний веб-сайт 
ІГС, сторінка ІГС в соціальних мережах (за наявності)
02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1, тел.: 044 292 86 50, 
е-шаіі: рауіепко50@икг.пеі

5. Мета та напрями діяльності.
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ 
ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ» створена 28 серпня 2000 року з метою підтримки 
сприяння соціально-економічній та соціально-психологічній адаптації молоді шляхом 
працевлаштування та організації її вторинної зайнятості. А також відродження руху 
студентських та учнівських трудових загонів в Україні та за її межами з відновленням 
кращих традицій проведення молодіжних фестивалів та підсумкових зборів.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади (за 
наявності).
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ТРУДОВИХ 
ОБЄ’ДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ» входить до Молодіжної Ради при Кабінеті 
Міністрів України та Молодіжної Ради при Міністерстві освіти, молоді та спорту. 
Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державні адміністрації.

7. Програми, проекти, заходи реалізовані протягом 2018 року (назва проекту, мета, 
партнери, учасники, кінцевий результат), друковані (онлайн) видання, проведена 
робота відповідно до профілю діяльності Міністерства у справах ветеранів України.

Всеукраїнський фестиваль молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо Україну». 
Метою Фестивалю є пропаганда традицій руху молодіжних трудових загонів, привернення 
уваги громадськості, ЗМІ до проблем зайнятості молоді у літній період, організація 
змістовного дозвілля учасників молодіжних трудових загонів та сприяння всебічному 
розвитку творчих та фізичних здібностей молоді.

В рамках виконання програми потреби цільової аудиторії задоволені на вищому рівні. В 
ході проведення Фестивалю обговорені питання щодо надання обсягів робіт молодіжним 
трудовим загонам України на підприємствах різних форм власності.

Всеукраїнський зльот молодіжних трудових загонів:
Метою зльоту є соціальна підтримка та заохочення молоді у формуванні позитивних 
життєвих орієнтирів, популяризація руху молодіжних трудових загонів серед підлітків та 
молоді.

В ході проведення зльоту учасники взяли участь у різноманітних зустрічах, семінарах 
завдяки чому в них проявилися особисті здібності, нахили тощо. На зльоті відзначили



кращий загін, командир, учасник молодіжного трудового загону в трудовій і творчій 
діяльності за місцем роботи.
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