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«Наш дім Дарниця»
Громадська організація
І
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Біографічна довідка уповноваженого представника Г'.0. «Наш дім
Дарниця» на участь в Установчих зборах для формування нового
складу Громадської ради при Київській міській державній
адміністрації, Фоміних Сергія Амосовича
Фоміних Сергій Амосович,народився 31 жовтня 1966 року в м. Києві.

Громадянство:

Громадянин України з 1991 року.

Освіта:
1987-1993

Навчався у Київський технологічному інституті легкої
промисловості. Інженер-автоматник хіміко-технологічних
процесів.

Трудова діяльність:
1983-1985

Лаборант. Київський політехнічний інститут.

1985-1987

Служба в лавах збройних сил СССР

1992-1993

Київський технологічний інститут молока і м'яса. Інженерконструктор.

1993-1997

НВП «Сузір'я». Інженер-конструктор.

1997-2001

ТОВ «Юридично-економічний коледж». Заступник директора
по АХЧ.

2001-2008

ТОВ «Інжкиївпроект». Генеральний директор.

2008-2013

ТОВ «Електротрейдкомпані». Генеральний директор.
Президент Г.О. «КСТН Лідер» на громадських засадах.

2014-2015

Керівник громадської приймальні депутата Київради

2016-2017

Начальник служби безпеки ДП «НДІ Еластик»

З 2017 року

Фізична особа-підприємець

Громадська діяльність:
Місцеві виболи 2006 рік, керівник районного виборчого штабу.
Вибори до Верховної ради 2012 рік, керівник мікроштабу.
Громадська організація «КСТН Лідер» - президент з 2002 року по теперішні час.
Громадська організація «Наш дім Дарниця» - заступник голови.
Член Громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації.
Член Громадської ради при Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації.
і

Помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України Верховної
ради восьмого скликання Чумака В.В.
Одружений.
Склад сім'ї:
Дружина - Сосновська Ірина Олександрівна, народилася 20.06.1978 р. у м Київ.
Домогосподарка.
Донька - Фоміних Олена Сергіївна, народилася 30.05.1997 р. у м. Києві.
Син - Фоміних Олександр Сергійович, народився 10.06.2009 р. у м. Києві.
Місце проживання: м. Київ, вул. Пожарського, 8, к В -152.
Не маю судимостей.

Контактна інформація (телефон, етаіі) +380679314975, 8егГот@і.иа
Можливий напрямок роботи у Громадській раді. Прозора і максимально афективна
діяльність Громадської ради в напрямку розвитку волонтерської діяльності. Залучення
мешканців міста Києва до охорони громадського порядку та популяризація служби в
лавах ЗСУ.

Фоміних Сергій Амосович

3/ьС^

м.п

26.04.2019

ДО УВАГИ!
Надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних у Дніпровському районі
міста Києва державній адміністрації як органу виконавчої влади відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., № 2297-ІУ для
здійснення цім органом повноважень (функцій), пов’язаних із моєю участю в
Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Фоміних Сергій Амосович

м.п

26.04.2019

«Наш дім Дарниця»
Громадська організація

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського су<:пільства
за останні два роки
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову 4 орму
Повна назваІГС

Громадська організація «Наш дім Дарниця» і

Скорочена назва ІГС

Г. 0. «Наш дім Дарниця»

Дані про легалізацію ІГС

Державна реєстрація 23.09.2013 №10671020000019533

Мета діяльності та напрямки
діяльності ІГС згідно статуту

Захист спільних інтересів членів грома дської організації,
соціальних
сприяння
реалізації
громадянськ ах,
,економічних, політичних, професійних т \ творчих ініціатив
громадян, сприяння створенню відкрито го громадянського
суспільства в У країні.

Наявність регіональних
підрозділів (осередків)

м.Київ

Кількість членів організації фізичних та юридичних осіб

18

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність
інституту громадянського суспільства
Поштова адреса,
місцезнаходження ІГС
Адреса сторінки ІГС в мережі

02152, Україна, м.Київ, вул. Серафимовича, буд. 15-а

і
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Інтернет
Посилання на сторінки
представництва ІГС в соціальних
мережах

!

І
і

5егїот(аі.иа

Електронна пошта
Посилання на відео канал чи на
відео інформацію про ІГС
Посилання на згадки у ЗМІ (не
більше 3 посилань)
Наявність офіційного
друкованого органу(тираж та
періодичність видання)

Немає

Досвід роботи у консулі тативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Не було.
Інформація пре проекти, реалізовані протягом звітного періодУ(Надати інс|юрмацію про 3-5 проекта реалізованими ІГС)

Назва проекту,
заходу, акції

«Діти вулиці»

Мета

Дата та
місце
проведення

Цільова

Кількість
учасників

Досягнутий
результат

Молодь, учні
шкіл,
небайдужі
кияни.

1240

Залучення молоді
до занять
фізичною
культурою та
спортом.

аудиторія

Боротьба з
алкоголізмо \л
та
наркоманіє! 0

2015-2017р.

Волонтерство

Допомога
Воїнам АТО ■а
їх сім'ям

М. Київ,
Україна.
2014-2019р.

Мешканці м.
Києва

150

Допомога
медикаментами,
обмундируванням
та продуктами
харчування.

Уроки мужності

Популяризаи ія
служби в ЗС У

2015-2018р.
м. Київ

Учні шкіл
Дніпровського
району

380

Поширення
інформації про

М.Київ

і
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Фоміних С.А.

М.П

26.04.201Ї
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