
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

«Дія заради майбутнього» 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 Тимофеева Ольга Олегівна

Число, місяць, рік народження 01.03. 1966

Місце народження м. Житомир

Громадянство громадянка України

Відомості про освіту дві вищих (англійська філологія; 
зарубіжна література)

Науковий ступінь, вчене звання 

(за наявності)

немає

Посада та місце роботи Керівник ОСН КМ «Новопечерський»

Посада в інституті громадянського 
суспільства

член громадської організації

Трудова та/або громадська 
діяльність

Загальний стаж роботи: 16 років. 
Керівник ОСН КМ «Новопечерський». 

Член ГО «Дія заради майбутнього».

Публікації, дослідження, 
інформація про участь у реалізації 
проектів не менш як за 12 місяців

Автор проекту «Огородження 
інклюзивного дитячого майданчика», 

відповідно до Положення про
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до дати оприлюднення 
повідомлення про формування 
складу Громадської ради

громадський бюджет міста Києва. 
Проект № 319 - березень 2021 року.

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

3 2020 року керівник ОСН КМ 
«Новопечерський».

Двічі голова дільничної виборчої 
комісії (2018 рік, 2020 рік).

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

-

Посилання на сторінку кандидата в 
соціальних мережах (за наявності)

-

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

Київ, 03150,

'У

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

Не є

Ольга ТИМОФЄЄВА



Громадська організація «ДІЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»
04128, м. Київ, вул. Ігоря Турчина, 12Г; тел. 38(063)7335375 

код ЄДРПОУ 41981517

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ДІЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»
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Повне найменування інституту 
громадянського суспільства

Громадська організація «ДІЯ ЗАРАДИ 
МАЙБУТНЬОГО»

Скорочена назва інституту 
громадянського суспільства Відсутня

Дані інституту громадянського 
суспільства про легалізацію/реєстрацію 
в ЄДРПОУ
(за наявності гіперпосилання на сайт 
органу державної влади, на якому 
розміщено актуальну версію статуту)

1483382

Відомості про заходи, дослідження, 
надані послуги, реалізовані проекти, 
виконані програми та друковані видання 
(проведені протягом 6 місяців до дати 
оприлюднення повідомлення про 
формування складу Громадської ради)

Громадська організація «Дія заради 
майбутнього» була зареєстрована 5 
березня 2018 року. Головною метою 
організації є залучення молоді та 
небайдужих громадян України до 
створення умов задля повного 
задоволення їх соціальних і освітніх 
потреб, виховання політичної культури 
та громадянської свідомості.

У 2018 - 2021 роках, члени 
Громадської організації «Дія заради 
майбутнього» проводили та приймали 
участь у ряді заходів, а саме:

• Брали участь в роботі Громадської 
бюджетної комісії 2018 року 
спільно з ГО “Соціально- 
реабілітаційний центр”



• Чотири переможні проекти
громадського бюджету Г олова 
правління - автор проектів- 
переможців у рамках Громадського 
бюджету міста Києва 2017 
Проекти: №308 - Спортивний 
комплекс у 47 школі імені 
А.С.Макаренка, №691 - Дитячий 
простір на території школи ім. 
А.С.Макаренка. Автор проектів- 
переможців у рамках Громадського 
бюджету міста Києва 2018 № 427 
Зелений бульвар та № 1014 
інклюзивний дитячий майданчик за 
адресою: вул Предславинська, 38

• Організація і проведення
мистецьких заходів у м. Києві - 
кіноперегляди, творчі зустрічі і т.д.

• Протягом 2020-2021 років
надавали юридичні консультації а 
також консультації з питань 
житлово-комунального 
господарства та громадського 
бюджету для мешканців столиці

Відомості про подання відповідному 
органу виконавчої влади письмових 
обґрунтованих пропозицій і зауважень 
з питань формування та реалізації 
державної політики у відповідній сфері 
та інформування про них громадськості 
(проведені протягом 6 місяців до дати 
оприлюднення повідомлення про 
формування складу Громадської ради)

Відсутні

Копія річного фінансового звіту 
(за наявності)

л О ---------------------------------------



МОТИВ АЦІИНИИ лист
Тимофєєвої Ольги Олегівни, 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 
«Дія заради майбутнього» 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 разом зі своєю родиною з 1988 року проживаю в Печорському районі, 

який за цей час мені став рідним. Із чоловіком виховуємо двох дітей. Маю дві 

вищих освіти. Довгий час займаюся громадською діяльністю. З 2020 року 

очолила орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Новопечерський».

Претендувати на участь у роботі Громадської ради мені дозволяють здобуті 

знання та досвід роботи.

Намагаюся активно долучатися до діяльності громадських організацій, які, 

як і я, прагнуть, аби наш рідний Печерський район був найкращим.

Основною метою діяльності громадської організації, яку я представляю, є 

залучення молоді та небайдужих громадян України до створення умов задля 

повного задоволення їх соціальних і освітніх потреб, виховання політичної 

культури та громадської свідомості.

Як член громадської організації, я долучаюся до діяльності організації, веду 

прийом жителів Печорського району, надаю консультації щодо застосування 

житлово-комунального законодавства та порядку участі у програмах 

співфінансування, громадському бюджеті.

Має намір отримати членство у складі Громадської ради при Печерській 

районній в місті Києві державній адміністрації з метою забезпечення участі 

громадськості у реалізації державної житлової політики, а також налагодження 

ефективної взаємодії Громадської ради з громадськістю.
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Ольга ТИМОФЄЄВА


