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Біографічна довідка уповноваженого представника громадської організації 

«Інвалідів, пенсіонерів та малозахищених верств населення «Благодія» на участь в 
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Київській

міській державній адміністрації.

Матюкін Ігор Вікторович

Працює

Громадянство, число, 
місяць і рік народження 
Освіта

Науковій ступінь, вчене звання 

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання 

Досвід роботи у виборних органах

Досвід роботи у консультативно 
дорадчих органах при органах 
виконавчої влади

приватний підприємець

громадянин України, 04.01.1971 р.н.

середньо-спеціальна, технікум 
легкої промисловості 
відсутні

українська, російська, англійська 
зі словником

відсутні

заступник голови дільничої комісії 
вибори 2010,2014 роки

Голова соціального комітету в 
громадській раді при Подільській 
районній у м. Києві 
державної адміністрації 
у 2014-2016 роках,
член громадської ради при Подільській 
районній у м. Києві державній 
адміністрації у 2016-2019.

Додаткова інформація 
Членство в ІГС з 2013 року
Особисті досягнення : Створення ГО «Благодія» ■
Контактна інформація: -  067 421 80 91; електронна пошта: е- шаі1:те§а.Ь1а§осііуа@ икг.пеї 
М о ж л и в и й  напрямок роботи у  громадській раді: робота з інвалідами та малозахищеними 
верствами населення.



Інформація про результати діяльності громадської організації 
«Інвалідів, пенсіонерів га малозахищсних верств населення «Благодія»

протягом останніх років

1. Повна назва ІГС: Громадська організація «Інвалідів, пенсіонерів та 
малозахиіцених верств населення «Благодія»;

2 . Скорочена назва: ГО «Благодія»;
3. Дані про легалізацію  ІГС: зареєстровано Подільським районним

управлінням юстиції в м. Києві 25.04.2013 року № 1402415;
4. Адреса, контакти: : 04080, м.Київ, вул. Фрунзе ,124, кв.174-, контактний 
телефон (голови організації) -  068 652 54 96; Адреса електронної пошти:
е- таі1:те£а.Ь1а§осііуа@ икг.пеї
5. Мета та напрямки діяльності: - метою організації! є задоволення та захист 

соціальних, економічних, суспільних, творчих, вікових, національно- 

культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння 

працевлаштуванню та підвищенню творчого, трудового, інтелектуального 

потенціалу інвалідів, пенсіонерів та малозахиіцених верств населення; 

Напрямки діяльності пов’язані з реалізацією Програм соціального захисту, 

організацією посильної праці, навчання, побуту, моральної та фізичної 

адаптації у реальному середовищі на місцевому рівні, національному та 

міжнародному рівнях. !

Зі сприянням створення соціальних, правових та економічних умов для 

становлення та підтримки підприємницької діяльності членів Організації в 

Україні;

Зі здійсненням необхідної господарської та комерційної діяльності шляхом 

створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної 

особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

І
6. Досвід роботи в консуль тативно-дорадчих органів при ОВВ:

7. Програми га проекти, реалізовані протягом двох років, проведена робота:
1.Співпраця з ВГО «Слава Нації», Благодійним фондом «Щастя дітей», СГО 
«Україна, воля. Життя» щодо надання допомоги особам| з обмеженими 
можливостями, малозабезпеченим пенсіонерам, одиноким матерям, 
безпритульним особам, з врученням продуктів харчування, одягу, взуття, 
засобів гігієни 146 членам організації; |
2. Суспільна робота з Товариством Червоного Хреста Подільського району м. 
Києва по збору коштів та продуктів харчування для малозабезпечених верств 
населення та інвалідів.
3. Співпраця з благодійним фондом «Фундбенк».
4. Співпраця з ГО «Патріот України», щодо працевлаштування інвалідів.



5. Надання членам організації безкоштовних консультацій психолога та 
юриста.
6. Надання членам організації різноманітних соціальних послуг, які 
спрямовані на підтримання життєдіяльності і соціальної активності 
пенсіонерів, інвалідів, та непрацездатних громадян, допомога у оформленні 
документів, у встановленні зв ’язків з іншими організаціями, закладами та 
установами.
7. Участь в заходах щодо вирішення питання безбар'єрності інвалідів у 
суспільстві; участь у проекті «Подаруй різдвяну вечерю нужденим». 
Волонтерами організації було зібрано гроші для придбання 47 членам 
організації різдвяної куті.
8. Реалізація громадською організацією проекту «Великдень» щодо 
забезпечення малорухомих інвалідів організації пасхальними кулічами.

Голова ГО «Благодія» 
М.ГІ.

Ігор МАТЮ КІН


