
БІО ГРАФ ІЧН А ДО ВІДК А  ^
делегованого представника ГО 1‘̂ /€£>с̂ с

Степановой Світлани Валеріївни
(прізвище, ім'я, по батькові)

Подається на члена Гром адської ради при Київський М іській Державній  
Адміністрації

(найменування посади)
Працю є ГО «Громадський інформаційний простір» старш ий фахівець

(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)
Гром адянство___________ У країни_______________________________________________

Число, місяць і рік народження 12 травня 1975 року

М ісце народж ення Україна, м. Київ_
(держава, область, місто, район, село)

Освіта не закінчена вищ а 
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата

закінчення, спеціальність та кваліфікація)
Науковий ступінь, вчене зван н я__________
Володіння м о вам и _______українська -  вільна, російська - вільна

(якими, якою мірою)
Нагороди, почесні звання П очесна грамота Київськиго міського голви 2015 
року
Загальний стаж роботи 22 роки_____________________________________________

Трудова діяльність
- З 1996 року по 2013 рік косметолог-масажист часна практика
- з 2014 до 2015 рік -  доброволець батальону «Айдар», учасник бойових дій
- з 2015 по 2017 рік Го «Українська асоціація інвалідів АТО »
- з 2018 по теперіш ній час ГО «Громадський інформаційний простір»

Додаткова інформація
Член ГО «Українська асоціація медиків Револю ції Гідності» з 2014 року
Член_______ ГО_______ «Українська_______ асоціація_______ інвалідів_______ АТО»

Є експертом у галузі охорони здоров’я
Напрямок роботи у громадській раді -  охорона здоров’я.

Контактна інформація
А дреса:Київська обл..,с Петропавлівське, вул. абрикосова 16. 
тел. моб. 067 942 67 73 
е-шаіі: 5іерапоуа5Уе11апа@ЬІ£гпіг.пеІ



Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО 
ініціативною групою 
Протокол 1 

від 23 квітня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадського суспільства 

протягом 2018-2019 року
1. Назва інституту громадянського суспільства ( ІГС)
Громадська організація « Асоціація медиків Революції Гідності»
2. Скорочена назва.
ГО « Асоціація медиків Майдану».
3. Дані про легалізацію ( ІГС).
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до 
Єдиного державного реєстру -  11.01.2006,1 069 120 0000 006168. 
Ідентифікаційний код юридичної особи : 26021577.
4. Адреса, контакти (телефон стаціонарний,мобільний, електронна адреса).
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського 23/8а., тел. (044) 384-07-01, (044) 384-07- 
02, тел. моб. (067)492-67-73, тесі зШаЬФикг.пеІ
5. Мета та напрями діяльності.
Головною метою організації є побудова правової, демократичної держави з 
ефективною системою охорони здоров'я шляхом ініціювання активної 
взаємодії громадянського суспільства з органами влади на засадах 
Української Революції Гідності та Угоди про Асоціацію України з 
Європейським Союзом.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
Не маємо.

7. Програми та проекти реалізовані протягом звітного періоду(назва 
проекту, мета,партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Протягом 2018 -  2019 років ГО « Асоціація медиків Революції Гідності» 
реалізувала багато проектів, а саме:
1. Організація свят для медиків та ветеранів АТО. ( Українські вечорниці. 
січень 2018 року; рибалка для медиків червень 2018 року; свято до дня 
медика « Янголи в білих халатах» липень 2018р..
2. Заходи вшанування пам'яті полеглих Героїв Небесної сотні та АТО.( Хода



пам'яті 19 лютого 2018 та 20 лютого 2019 роках, День добровольця, 14 
березня 2019 року; День пам'яті 29 серпня 2018 року.
3. Щорічна регата «Вітрила волі та єдності» - захід спортивної реабілітації для 
ветеранів АТО.
8. Посада кандидата.
Член ГО «Асоціації медиків Революції Гідності».

Голова Ради організації Гук А. П.


