
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ"» для участі в 
установчих зборах 

делегованих представників інститутів громадянського суспільства 
щодо формування нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові Амросієв Михайло Юрійович

Число, місяць, рік народження 04.01.1994

Місце народження М.Київ

Громадянство Україна

Відомості про освіту Правознавство, Бакалавр, Київський 
національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана

Науковий ступінь, вчене звання 

(за наявності)

-

Посада та місце роботи Директор, громадської організації 
"МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ", на 

громадських засадах.

Посада в інституті громадянського 
суспільства

Директор, громадської організації 
"МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ".

Трудова та/або громадська 
діяльність

Громадська діяльність щодо
покращення матеріального та
соціального забезпечення,
інформаційно-правової допомоги,
реабілітації ветеранів війни (АТО 
(ООС)), що проживають, зокрема, у



Печорському районі та по всій Україні.

Публікації, дослідження, 
інформація про участь у реалізації 
проектів не менш як за 12 місяців 
до дати оприлюднення 
повідомлення про формування 
складу Громадської ради

Співпраця з Міжнародною 
організацію з міграції (МОМ) 

Фонд підтримки України

Досвід роботи у консультативно- 
дорадчих органах при органах 
виконавчої влади та інших 
виборних органах 
(за наявності)

Посилання на сторінку з 
інформацією про кандидата на 
вебсайті ІГС (за наявності)

-

Посилання на сторінку кандидата в 
соціальних мережах (за наявності)

https://uk-
ua.facebook.com/mikhail.amrosiev

Контактна інформація: поштова 
адреса, робочий/мобільний номер 
телефону, адреса електронної 
пошти (за наявності)

Misha.amro@gmail.com

Зазначається чи є делегований 
представник на даний час 
народним депутатом України, 
депутатом Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та 
місцевої ради, посадовою особою 
органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки 
Крим та місцевого самоврядування

ні

П

14.06.2021 року {я
Амросієв Михайло

ВрО Юрійович

https://uk-
mailto:Misha.amro@gmail.com


ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

27.05.2021 року

Повне найменування інституту громадянського суспільства: 
«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ1*» 
Скорочена назва інституту громадянського суспільства: 
"МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ'*

Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
протягом шести місяців до 07 травня 2021 року:

1. Надання соціальної допомоги ветеранам АТО (ООС) Печерського 
району та по всій Україні на постійній основі;

2. Надання інформаційно-правової допомоги ветеранам АТО (ООС) 
Печерського району та по всій Україні на постійній основі;

3. Надання допомоги щодо організації медичної реабілітації ветеранам 
АТО (ООС) Печерського району та по всій Україні на постійній основі;

4. Надання допомоги щодо організації реабілітації алко- та нарко- 
залежних ветеранів АТО (ООС) Печерського району та по всій Україні на 
постійній основі;

5. Надання, на постійній основі, допомоги ветеранам АТО (ООС) 
Печерського району та всієї України в створенні власного бізнесу або розвитку 
вже існуючого.

Загалом за останні шість місяців надано допомогу більше шести 
десяти ветеранам АТО (ООС) Печерського району та по всій Україні.

Директор



МОТИВ АЦІИНИИ лист 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІ ВЕТЕРАНИ"» 
для участі в установчих зборах

делегованих представників інститутів громадянського суспільства 
щодо формування нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Ще з часів навчання в університеті я активно займався розбудовою студентського 
самоврядування університету КНЕУ, займав керівні посади в студентському самоврядуванні. 
В часи Майдану 2013-2014 роки очолював студентський рух, очолював страйковий комітет 
КНЕУ , був один із засновників студентської Координаційної Ради і входив в Раду Майдану 
де представляв студентів .

Цей безцінний досвід сприяв мені і на далі розвиватися в контексті розвитку держави і 
місцевого самоврядування. Так, маю великий досвід роботи займаючись на сьогоднішній 
день допомогою алко та нарко залежним ветеранам Печерського району м. Києва та по всій 
Україні а також

співпрацюючи із Міжнародною Організацією з Міграції МОМ , де надаю допомогу 
ветеранам а особливо в першу чергу інвалідам- ампутантам Печерського району та по всій 
Україні, в створенні власного бізнесу або розвитку вже існуючого.

За свою діяльність я маю відзнаки від Міністерства Культури України , Міністерства 
Освіти , нагороду від Православної Церкви України та Добровольчого батальйону 
«Карпатська Січ» де я був добровольцем та приймав участь в боях на околицях Донецького 
аеропорту. Отримавши кульове поранення в голову та багаточисельні контузії, являючись 
інвалідом війни 3-ї групи,

я впевнений, що зможу невпинно працювати на благо міста та району, зважаючи на 
досвід своєї діяльності та роботу в ІГС, до основних функцій якого належить:

сприяння основних аспектів благоустрою та розвитку Печерського району
сприяння процесам реформ в Україні у сфері господарської та правозахисної 

діяльності.
Здійснення громадського контролю на благо громади району та міста.
Має намір отримати членство у складі Громадської ради при Печерській районній в 

місті Києві державній адміністрації з метою забезпечення участі громадськості у реалізації 
державної політики з усіх важливих питань життєзабезпечення району та міста , а також 
налагодження ефективної взаємодії Громадської ради з громадськістю.

27.05.2021


