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І Менеджер зі зав’язків з громадськістю.

Університет економіки
та права «Крок»,
факультет «економіки
підприємництва»

і Старший методист.

Київський
механікотехнологічний коледж.

і Викладач, практичний психолог

Додаткова інформація: Переможець конкурсу КМДА з відбору успішних практик
реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення в категорії
«ініціативи з благоустрою», 2017 рік. Автор проектів до Громадського бюджету міста Києва
2018 та 201. Участник І та II Київського Форуму організацій громадянського суспільсва.
Робота щодо збереження культурної та історичної спадщини Києва, зокрема рішення
Постійної комісії Київської Міської Ради з питань Культури, туризму та інформаційної
політики від 18.04.2018.
Контактна інформація: тел: +380934556263
е-таіі: уа5ІеуісЬ1І2а@,икг.пе1
Член ГО «Квартал ПушкінськаВелика Васильківська»
Голова ГО «Квартал ПушкінськаВелика Васильківська»

вич Є.О.

Діяльність ГО «Квартал Пушкінська - Велика Васильківська» протягом року до дня
подання заяви:
20.02.19 - Члени ГО взяли участь у заході, що проходив у КМДА та був
присвячений обговоренню питань, пов'язаних із діяльністю ярмарків на території
і

міста.

|

25.01.19 - Члени ГО взяли участь у заході «Районні ради: наступний крок».
З

12.12.18 - Члени ГО взяли участь у 2-му форумі громадських рад «Велика Столиця
2019».

|

10.12.18 - Члени ГО взяли участь у зустрічі з громадськістю «Районні ради:
І

відновлення, реальність, перспективи».
20.11.18 - Члени ГО взяли участь у форумі громадських рад «Популяризація
здорового способу життя»
11.10.18- Члени ГО взяли участь у круглому столі на тему «Л ю ди:з обмеженими
можливостями», що проходив у КМДА.
23.08.18 - Члени ГО взяли участь у святкуванні Дня Українського Прапору, що
відбувалось в ШРДА та КМДА. Прийняки участь в урочистій ході з прапором по
Хрещатику. Також обговорили важливі для районну питання з головою ШРДА
Олегом Гарягою.'
22.08.18 - Члени ГО взяли участь у офційному відкритті виставки «Генезис
державності - Україна Козацька», що проходив у національному заповіднику
«Софія Київська»
20.08.18-21.08.18 - Завдяки співпраці ГО та приватного сектору біли проведені
роботи по укладці нового асфальту у дворі по вул. Велика Васильківська 6.
16.08.18-17.08.18 - завдяки співпраці ГО та приватного сектору біли проведені
роботи по оновленню тротуарної плитки біля арки по вул. Велика Васильківська 6.
16.08.18 - Члени ГО взяли участь у мітингу під Шевченківським судом проти
можливої забудови гаражів місцевих мешканців.
10.08.18 - Члени ГО спільно із мешканцями будинку по вул. Пушкінській 33
виступили на засіданні Постійної комісії Київської М іської Ради з питань
законності в їх підтримку щодо нелегітимності ОСН «Квартал ПушкінськаЧервоноармійська». Комісія прийняла рішення призупинити фінансування всіх
проектів ОСН до остаточного закінчення судів щодо законності органу
самоорганізації наслення.

■ 27.07.18 - Члени ГО взяли участь у події присвяченій ситуації, що склалась
навколо Центральної районної бібліотеки в Шевченківському районі ім. Євгена
Плужника. Наша ГО виступили в її підтримку.
■

01.06.18 - Подача проекту по капітальному ремонту дитячого майданчика по вул.
і

Велика Васильківська 6 до участі у «ГромадськомуБюджеті Києва».
■ 07.07.18 - Завдяки співпраці ГО та приватного сектору були провезені роботи по
асфальтувані дір навколо зливостоку у дворі будинку по вул. Пушкінській 39.
■

19.06.18 - Завдяки співпраці ГО та приватного сектору були провезені роботи по
чистці зливостоку у дворі будинку по вул. Пушкінській 39. Також |члени ГО взяли
участь у «Чемпіонському уроці Киянина», що проходив у 41-й школі.

■ 01.06.18 - Члени ГО дали інтерв'ю на «Українсьому Радіо» щодо гіішохідизації
вул. Пушкінської.
■ 30.05.18 - Провели зустріч з мешканцями в рамках громадських обговорень
ініціативи щодо пішохідизації вул. Пушкінської.
■

16.05.18 - Члени ГО взяли участь у заході «Новий Поділ».

Голова ГО «Квартал ПушкінськаВелика Васильківська»

