
Біографічна довідка делегованого представника 
ГО «СМАРТ КРАЇНА»

для участі в установчих зборах для формування нового складу 
Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній 

___________________________адміністрації___________________________
Єфименко Анжела Анатоліївна

Працює (посада, місце роботи) Голова правління ОСББ «Коновальця, 18»
Громадянство

Україна
Число, місяць і рік народження 31.05.1968 р.

Місце народження (країна, населений 
пункт)

м. Ромни, Сумська обл. Україна

Освіта (рівень, освіти, назва навчального 
закладу, рік закінчення, спеціальність) Вища, 1991 р.закінчення Київський 

національний університет фізичної 
культури та спорту, тренер-викладач

Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності) немає

Володіння мовами Українська, Російська, Англійська

Нагороди, почесні звання 
(за наявності)

немає

Досвід роботи у виборних органах ОСББ «Коновальця, 18» 1,5 роки

Трудова діяльність (дата займаної 
посади: з ...до ...) перерахувати всі займані 
посади: посада, місце роботи

Стадіон Спартак інструктор з оздоровчої 
структури 1990-1991
Інструктор з фізвиховання 1992-1995
Лечерський центр здоров 'я інструктор 
фізвиховання 2000-2017
ФОП з 2007 року
Листопад 2019 року по цей день голова 
правління ОСББ «Коновальця, 18»

Додаткова інформація -

Членство в ГО (з якого по який час і в якій 
організації)

член громадської організації «СМАРТ 
КРАЇНА» з 01.12.2020року.

Особисті досягнення
-

Контактна інформація ГО та делегованої 
особи (місто, вулиця, офіс, тел., e-mail)

М.Київ,
, anjela. ief@gmail. com

Можливі напрями роботи у Громадській 
раді

Комісія з питань місцевого самоврядування, 
зв'язків з громадськістю. ЗМІ, 
Громадського бюджету та інформаційних 
технологій
Комісія з питань освіти і науки, сім’ї, 
молоді та спорту, охорони здоров’я, 
медичного забезпечення, санітарно- 
епідеміологічного благополуччя населення.

Ли ос Л/



ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СМАРТ КРАЇНА»

10 червня 2021 року

Повне найменування інституту громадянського 
суспільства

Громадська організація «СМАРТ 
КРАЇНА

Скорочена назва інституту громадянського суспільства ГО «СМАРТ КРАЇНА»

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

Дата реєстрації у Реєстрі об’єднань 
громадян: 16.08.2018 
ЄДРПОУ: 42400230

Відомості про заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, 
виконані програми та друковані видання.

Основною метою діяльності організації є всебічне задоволення та захист 
соціальних, економічних, освітніх, творчих та інших спільних інтересів членів 
організації. Також надання консультаційної допомоги, виховання поваги до 
культурних цінностей, сприяння проведенню освітніх проектів та участь у 
міжнародних заходах.

Громадської організацією «СМАРТ КРАЇНА» було організовано 
Міжнародний захід Дабл Тріпл Snow Fest 
https://bigkyiv.com.ua/dabl-tripl-snow-fest-2020-u-kyyevi-yak-vystupyly-ukrayinski- 
ekstremaly/

Громадська організація брала участь у процедурі передачі будинку №18 по 
вулиці Коновальця на баланс ОСББ з балансу Державного підприємства 
«Укркінохроніка».

Взяли участь у благодійній акції «Обід без бід» у січні 2021 року до якої було 
залучено до 200 осіб-мешканців Печерського району. Основна ціль заходу - 
благодійна харчова допомога людям похилого віку та мешканцям Печерського 
району, які знаходяться у скрутному становищі.

Організували лекції на тему «Як подолати стрес у житті. Антистресові 
поради» в лютому 2021 року, до яких було залучено до 200 студентів ЗВО 
Печерського району. Основна ціль заходу - консультативна допомога молоді у 
скрутних ситуаціях.

Організували тренінги на тему «Я-Лідер» у березні 2021 року, до яких було 
залучено до 100 студентів ЗВО Печерського району. Основна ціль заходу - 
допомога і настанови для молоді, як брати активну участь у студентському 
самоврядуванні, як керувати життям, виховання свого «Я», як бути лідером.

Провели курси та тренінги у березні 2021 для мешканців Печерського району 
з надання першої домедичної допомоги, до якої долучилось до 70 мешканців 
Печерського району.

Організували круглий стіл на тему «Історичний Печерськ» в квітні 2021 року, 
до якого долучилось до 100 мешканців району. Основна ціль заходу - вивчати та 
цінувати історію рідного краю.

Голова ГО «СМАРТ КРАЇНА» В.О. Чемерис

https://bigkyiv.com.ua/dabl-tripl-snow-fest-2020-u-kyyevi-yak-vystupyly-ukrayinski-ekstremaly/


МОТИВАЦІЙНИЙ лист
Єфіменко Анжели Анатоліївни - кандидата до складу громадської ради при 

Печорській районній в місті Києві державній адміністрації 
представниці ГО «СМАРТ КРАЇНА»

делегованої для участі в установчих зборах для формування нового складу 
громадської ради при Печорській районній в місті Києві державній адміністрації

Участь у Громадській раді це одна з можливостей бути в двосторонній 
комунікації. Припускаю, що іноді Громадські ради функціонують чисто 
декларативно. Є очікування, що рада буде дієздатним органом, а відповідно 
хотілося б в цьому брати участь.

Я являюсь приватним підприємцем, є самодостатнім в плані фінансового 
забезпечення га знаходжу можливість приділяти час соціальним проектам, тому 
впевнена, що зможу себе ефективно застосувати і в рамках роботи в Громадській 
раді.

«_■ _2?> Zr ■ і ‘-і 2021 р.
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