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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

ЄВСТІГНЕЄВОІ ОЛЕНИ ВАЛЕНТИНІВНИ

Представника Громадської організації «ГРОМАДСЬКИМ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» - Євстігнеєву 
Олену Валентинівну делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та обрання до її складу.

Місце народження Україна, місто Київ
Дата народження 19.05.1961

Г ромадянство Україна
Посада та місце 

основної роботи
Заступник Голови Правління Громадської організації «Громадський 
інформаційний простір»

Освіта Вища, Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Відомості про 
членство в 
інститутах 

громадянського . 
суспільства

Реквізити рішення керівного органу щодо делегування, прийому до складу:

Наказ Голови Правління Громадської організації «Громадський інформаційний 
простір» № 29 «Про призначення Євстігнеєвої Олени Валентинівни Заступником 
Головою Правління» від 26.12.2018, Протокол № 4 Загальних зборів членів 
Громадської організації «Громадський інформаційний простір» від 26.12.2019.

Реквізити рішення керівного органу, який прийняв рішення про делегування, про 
делегування особи для участі в Установчих зборах:

Наказ Голови Правління Громадської організації «Громадський інформаційний 
простір» № 34 «Про делегування Заступника Голови Правління Євстігнеєвої О.В. 
для участі в Установчих зборах і обрання до складу Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)» від 03.05.2019.

Досвід роботи у 
складі 

громадських рад
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України (2010 -  2014 роки)
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Державні 
нагороди, почесні 

відзнаки та 
нагороди 

громадських 
організацій

Державні нагороди:
1. Орден Княгині Ольги III ступеня, № 3302 (Указ № 367/2015 від 27.06.2015).

Почесні відзнаки:
1. Медаль «За жертовність і любов до України» (Наказ № 5331 від 01.09.2015).
2. Благословенна грамота Патріарха Київського і всієї Русі-України від 

11.06.2014.
3. Медаль за досягнення в пропаганді медичних знань від Ц .11.2011.
4. Медаль «Знання, душу, серце -  людям» № 3 від 2016 року.
5. Медаль «Українська Берегиня» (Наказ № 3 від 01.03.2018).
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Голова Правління 
Громадської організації 
«Громадський інформаційний простір» Ю.Ю. Черкашіна
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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності Громадської організації 
«ГРОМАДСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» 

за 2018 -  2019 рік

1. Мета та напрями діяльності:

Мета:
• розвиток громадянського суспільства шляхом забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів 

інформаційних відносин;
• підвищення якості життя людини шляхом сприяння впровадженню і розвитку прогресивних 

технологій;
• організація, забезпечення та здійснення соціальної, фінансової, майнової, інформаційної, іншої 

підтримки соціально незахищених категорій громадян, сімей, верств населення, що через свої 
фізичні, матеріальні чи інші особливості або життєві обставини потребують допомоги та підтримки;

• сприяння розвитку та популяризації діяльності, спрямованої на соціальну, фінансову, майнову, 
інформаційну, іншу підтримку соціально незахищених категорій громадян, сімей, верств населення, 
що через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості або життєві обставини потребують допомоги 
та підтримки.

Напрями діяльності:
• надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, 

бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
• здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та 

іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та 
допомоги;

• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи 
природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, 
біженцям, внутрішньо переміщеним особам;

• надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і 
законних інтересів;

• надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру;

• надання волонтерської допомоги за іншими визначеними законодавством напрямами, а* також за 
напрямами, не забороненими законодавством.

(місія/головна мета діяльності інституту громадянського суспільства згідно Статуту)

Громадський контроль за формуванням і реалізацією державно політики у сферах соціального 
захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
інших осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх

подолати

(основні напрями діяльності (завдання) інституту громадянського суспільства згідно Статуту)

2. Досвід роботи членів інституту громадянського суспільства в консультативно-дорадчих 
органах при органах державної влади:

Євстігнеєва Олена Валентинівна - Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України (2010 -
2014 роки)

(досвід роботи кандидата та інших членів інституту громадянського суспільства в консультативно-дорадчих органах при органах державної влади)



4 3. Програми/проекти, що були реалізовані у 2018 р.:

• Громадська платформа «Люди допомагають Людям» - благодійна громадська інтернет - 
платформа адресної допомоги членам сім’ї загиблих або зниклих безвісти внаслідок трагічних 
подій на Майдані і військових дій на сході України та ветеранів та осіб з інвалідністю.

У 2018 роді в рамках цього проекту були проведені наступні заходи:

Січень
Нагородження матерів загиблих орденом «Матері бійця АТО» та проведення Благодійного аукціону 
«Країна змін»
Лютий
Заходи присвячені вшануванню пам’яті загиблих на майдані та в АТО 
Травень
День Матері (Хода матерів, Міжнародна Асамблея матерів)
Червень
Свято присвячене Дню Медика «Свято Янголів в білих халатах» одягу та аксесуарів «Аристократична 
Україна»
Липень
III Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізованого одягу та аксесуарів «Аристократична 
Україна».

• Профілактично-просвітницький проект «Україна 80+» - організація планових і профілактичних 
обстежень певних категорій населення, присвячених до всесвітніх медичних дат.

В рамках проекту щомісячно проводяться медичні обстеження на діабет, онкологію, ендокринологію. 
Мета проекту раннє виявлення та упередження хвороб.

• Освітньо-просвітницькій проект «Школа пацієнта» - проект, який спрямований на 
інформування та навчання населення та призначений для пацієнтів, які цікавляться своїм здоров'ям і 
хочуть більше дізнатися про стандартні та новітні методи профілактики і лікування різних 
захворювань.

У «Школі пацієнта» увазі слухачів запропоновані санітарно-просвітницькі матеріали, лекції на різні 
тематики, обговорення найбільш актуальних проблем здоров'я і шляхи їх вирішення, навчання 
практичним навичкам першої допомоги при різних гострих станах. Ефективність подібних заходів 
вражає:30% відвідувачів «Школи пацієнта» з підвищеним артеріальним тиском навчились самостійно 
контролювати свій тиск, 20% відвідувачів з підвищеним рівнем глюкози крові навчились контролювати 
цукор крові та рахувати калораж свого раціону. Серед них 25% до навчання у «Школі пацієнта» були 
«медично неактивними» пацієнтами, які роками не звертали увагу на своє здоров’я.

4. Програми/проекти, що виконуються у 2019 р.:

Здійснення запланованих заходів відповідно до напрямів діяльності Громадської платформи «Люди 
допомагають Людям», Профілактично-просвітницького проекту «Україна 80+» та Освітньо- 
просвітницького проекту «Школа пацієнта».

(конкретні стислі відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання)

Голова Правління 
Громадської організації 
«Громадський інформаційний простір»


