
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника інституту громадянського суспільства

Громадської організації «Твердиня» 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 Фенько Євгеній Миколайович

Число, місяць, рік народження 02 червня 1992 року

Г ромадянство Українець

Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності)

Немає

Посада та місце роботи Приватний підприємець

Посада в інституті громадянського 
суспільства

Спеціаліст з комунікації та зв’язків з 
громадськістю громадської організації 

«Твердиня»

Трудова та/або громадська Як член ГО «Твердиня», спеціаліст з 
комунікації та зв’язків з громадськістю, 
брав участь у:

- наданні юридичних консультацій 
малозабезпеченим верствам населення 
щодо забезпечення їх конституційних 
прав;

- проведенні заходів, націлених на
покращення благоустрою району:
прибирання території, висадка дерев, 
замальовування графіті тощо;

- здійсненні діяльності, націленої на 
збір, обробку та подальше поширення 
даних про проблемні/незаконні об’єкти 
будівництва в інформаційному просторі з 
метою захисту інтереси тисяч потенційно 
ошуканих забудовниками інвесторів;

- веденні систематичної роботи щодо 
покращення умов перебування дітей з 
вадами опорно-рухового апарату в 
дошкільних закладах освіти. Брав участь у 
зборі іграшок та речей з подальшою 
передачею малозабезпеченим сім’ям та в 
дитячі будинки-інтернати;



- за активного сприяння громадської 
організації, у здійсненні заходів щодо 
заміни вікон у під’їздах житлових 
багатоповерхових будинків, перекриття 
дахів, ремонті асфальтного покриття 
міждворових проїздів;

наданні пропозицій керівникам 
відповідних Департаментів, в тому числі у 
Печерському районі, щодо вирішення 
проблем із вивозом побутового сміттям, 
зокрема негабаритного, встановлення 
обмежувачі швидкості руху автомобілів 
(«Лежачі поліцейські») та світлофорів біля 
закладів освіти, заміни застарілого 
вуличного освітлення на нове LED- 
освітлення, встановлення контейнерів для 
шкідливих відходів;

- створенні дитячих та спортивних 
майданчиків.

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

Висвітлення проблематики незаконних 
об’єктів будівництва 

Організація благодійних проектів 
Допомога у діяльності «Червоного хреста»

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

Немає

Посилання на сторінку кандидата в 
соціальних мережах (за наявності)

https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0018745390131

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

Київ,

email: efenko24@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=10
mailto:efenko24@gmail.com


Зазначається чи є делегований Ні
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

<ДАТА> <ПІБ>



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВЕРДИНЯ» 
04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16А 

ЄДРПОУ 41467419, тел. +38 (063) 37-00-165

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадська організація «Твердиня» 
ГО «Твердиня»

«17» травня 2021 року

Протягом останніх шести місяців до 07 травня 2021 року ГО «Твердиня» було вжито наступні 
заходи, в тому числі на території Печерського району:

> Надано юридичні консультації малозабезпеченим верствам населення щодо 
забезпечення їх конституційних прав.

> Проведено заходи, націлені на покращення благоустрою району: прибирання 
території, висадка дерев, замальовування графіті тощо.

> Здійснено діяльність, націлену на збір, обробку та подальше поширення даних про 
проблемні/незаконні об’єкти будівництва Печерського району в інформаційному 
просторі, що дозволила захистити інтереси тисяч потенційно ошуканих 
забудовниками інвесторів.

> Ведеться систематична робота щодо покращення умов перебування дітей з вадами 
опорно-рухового апарату в дошкільних закладах освіти. Проводиться збір іграшок та 
речей з подальшою передачею малозабезпеченим сім’ям та в дитячі будинки- 
інтернати.

> Надано пропозиції щодо вирішення проблем із вивозом побутового сміттям, зокрема 
негабаритного, встановлення обмежувачі швидкості руху автомобілів («Лежачі 
поліцейські») та світлофорів біля закладів освіти, заміни застарілого вуличного 
освітлення на нове LED-освітлення, встановлення контейнерів для шкідливих 
відходів.

Ю.С. Федоренко



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Громадської організації «Твердиня» для участі в установчих зборах 
делегованих представників інститутів громадянського суспільства щодо 
формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в 

місті Києві державній адміністрації

Я, Фенько Євгеній Миколайович, член громадської організації «Твердиня», 
висловлюю свою готовність до активної участі у роботі Громадської ради при 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Хочу зауважити, що серед головних завдань ГО «Твердиня» є сприяння в 
реалізації громадянами своїх конституційних прав, активізація світового та 
українського громадянського суспільства шляхом проведення соціальних, 
культурно-освітніх програм та відкритих акцій, сприяння в посиленні контролю за 
діяльністю влади, встановлення громадського контролю за її діяльністю, всебічна 
підтримка киян. Саме тому моя учать в роботі громадської ради буде сприяти 
реалізації стратегії розвитку Організації.

Громадська організація «Твердиня» та я особисто маю багаторічний досвід 
ефективної взаємодії з громадськістю та органами державної влади з метою 
вирішення гострих соціальних негараздів. Впродовж багатьох років я виступаю 
організатором/співорганізатором та учасником заходів, що спрямовані на 
розв’язання нагальних проблем Печерського району, зокрема, покращення 
благоустрою, збільшення кількості зелених насаджень, боротьби з незаконною 
забудовою та ін.

Вважаю, що багаторічний досвід моєї громадської діяльності матиме 
позитивний вплив на комплексне бачення стратегічного розвитку нашого району з 
точки зору прав людини в межах компетенцій Громадської ради при Печерському 
районній в місті Києві державній адміністрації.

Для мене це, в тому числі, можливість долучитись до координації заходів між 
міською владою та інститутами громадянського суспільства в напрямку об’єднання 
зусиль задля розбудови демократії та дотримання прав людини.

(Дата)
Є.М. Фенько


