
БІОГРАФ ІЧНА ДОВІДКА

Олійник Олена Михайлівна

до влади та 
ненні захисту

Дата та місце народження: 27 травня 1975 року в м. Київ.
Г ромадянка У країни.
Сімейний стан: громадянський шлюб, виховую сина та доньку.
Проживаю  за адресою: м. Київ, вул. Григоренака 36а к в .3 1
Телефон +38 (097) 005 85 18. Е-таі1 т§Ьис1777@ісІош1согІп
Освіта:
У 1991 році закінчила гімназію ім. Т.Г. Ш евченка № 109
В 1994 році закінчила торгове училищ е №45 

2003 року закінчила торгово-економічний коледж. і
Трудова діяльність: і

З 1994 року працю вала Київський фірмовий салон-магазин “Деснянка
Громадянська діяльність:
М аю чітку громадянську позицію по віднош енню  

розбудові громадянського суспільства, шляхом участі в здійс 
прав на безпечне для життя і здоров'я довкілля, протистою свавіллю в усіх 
його проявах і змушую чиновників не лиш е слухати, але і чути свій народ.

Являюсь засновником та головою громадської організації «ЯРО. 
М олодіжно-патріотичний рух», однією з метою якої є сприяння покращанню 
механізмів реалізації удосконалення та розвиток системи місцевого 
самоврядування України.

Особисті якості:
Комунікабельна, якісно працюю як у команді, так і самостійно, швидко 

навчаюсь, легко сприймаю інформацію та оперативно на неї реагую, 
відповідальна, не конфліктна, працелюбна, пунктуальна, цілеспрямована, 
вимоглива до себе та оточуючих.

Знання та навички:
П рофесійний користувач ПК, вмію успіш но вести декілька проектів 

одночасно, стійка до стресів, вмію організувати колектив та знайти 
компромісне виріш ення у будь-якій ситуації, володію вільнр українською, 
російською мовами.

М отивація:
Свою діяльність в громадській раді, розглядаю  як 

контролювати дії органу місцевого самоврядування, що 
розвиток територій та благоустрою м.Києва.

можливість 
направлені на

25.04.2019 р.

ґ

Олійник О.М



■“ X

>

для зв язку:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЯРО. МОЛОДІЖНО-ПАТРІОТИЧНИИ РУХ»
адреса: м. Київ, вул. Харківське шосе, 164, засоби зв'язку: (097) 005 85 18, Е-та іІ: іаго.иа@икг.пе1

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А  Д О В І Д К А
про діяльність громадської організації 
«Яро. Молодіжно-патріотичний рух»

Повна назва організації:
Громадська організація «Яро. Молодіжно-патріотичний рух».

Скорочена назва організації:
ГО «Яро».

Дані про легалізацію: 24.03.2017р.
Місцезнаходження організації, контакти:

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 164, телефон 
+38 (097) 005 85 18, адреса е-іпаіі: )аго.иа@икг.пеі.

Мета та напрями діяльності: сприяння розвитку |громадянськоіо
суспільства шляхом участі в удосконаленні та розвитку системи місцевого 
самоврядування України. І

Громадська організація «Яро. Молодіжно-патріотичний |рух» являється 
добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту 
прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, 
економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів 
та/або інших осіб. !

Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні 
партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, 
зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями 
та/або особами без громадянства.

Громадською організацією «Яро. Молодіжно-патріотичний ^ух» планується 
проведення роботи, направленої на сприяння покращанню механізмів реалізації 
удосконалення та розвитку системи місцевого самоврядування України; сприяння 
розробці нормативів та рекомендацій, які стосуються мети та завдань організації; 
сприяння більш широкому включенню громадян у прийняття рішень з питань 
місцевого самоврядування для більш ефективного використання потенціалу 
розвитку місцевих громад в межах Конституції та законодавства України; 
зміцнення іміджу місцевого самоврядування в українському суспільстві, 
підвищення якості, доступності та ефективності муніципальних послуг; сприяння 
забезпеченню доступу громадськості до інформації, участі у прийнятті рішень та 
доступі до правосуддя на місцевому та національному рівня^к; налагодження 
ефективної взаємодії та співпраці між владою (місцевою, національною) та 
організацій громадянського суспільства (ОГС) і громадськістю.

Голова громадської організації 
«Яро. Молодіжно-патріотичний рух»
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