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Кошара Олександра Сергіївна'. !І - ’
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Народилася 17 квітня 1989 р. в’. Києві,
/ ,ч || !
'
Громадянка України.
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Навчалася у середній загальноосвітній школі №214 м. Києва.
У 2004 році продовжила навчання у Коледжі морського та річного флоту
Київської державної академії водного "транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного і здобула кваліфікацію,юриста.;
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У 2011 р. продовжила навчання у КДАВТ і у 2012 р. здобула кваліфікацію
спеціаліста права

Трудова діяльність:
-

З 2007 р. по 2016 р. - Фізична-особа підприємець.

Г ромадська діяльність:
-

,
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З 2018 р. - Заступник Голови правління ГО “Рух Змін”, яка веде свою
діяльність у таких напрямках, підтримка ініціатив молоді, просвітницька
діяльність серед молоді та їх батьків, проведення роботи з молоддю, щодо
формування ЗСЖ.
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Сімейний стан:

'

Одруженна.
Під судом і слідством не перебуваю.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«Наш Виноградар»

«25» квітня 2019 р.

04215, м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 32 Б

вих.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації
«Наш Виноградар» протягом 2017-2019 року

За один рік своєї діяльності ГО «Наш Виноградар» згідно своїх Статутних
цілей постійно надавала і продовжує надавати допомогу в забезпеченні порядку
благоустрою Подільського району.
М ета діяльності організації: задоволення та захист законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних
та інших спільних інтересів населення. Напрями діяльності організації: об'єднання
зусиль для задоволення та захисту політичних, економічних, соціальних,
екологічних, культурних та інших інтересів громадян України; сприяння розвитку
екологічної самосвідомості населення; участь та організація культурно-масових,
природоохоронних, просвітницьких та інших заходів; підтримка вільного обміну
досвідом, знаннями та інформацією у сфері охорони, збереження та захисту
довкілля, забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля, розвиток
інформаційної інфраструктури; розширення участі громадськості у формуванні
екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан
довкілля, участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та
діяльності з питань довкілля; сприяння екологічним громадським організаціям,
громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб’єктам у їх діяльності з питань
довкілля; розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька
діяльність, виконання програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи
та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства.
Діяльність ГО «Наш Виноградар» спрямована на всебічну підтримку та
допомогу в розвитку Подільського району.

Голова правління

етровський

