
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
уповноваженого представника організації на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

Котова Ірина Сергіївна

Працює — член правління громадської організації «Закон та ми»

Громадянство -  громадянка України

Число, місяць і рік народження -  21.08.1985 року

Місце народження -  Україна, Луганська область, Новоайдарський ройон, смт. Новоайдар

Освіта -  вища, у 2008 році закінчила Луганський національний університет ім. Т.Г. 
Шевченка., спеціальність -  вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури 
та редактор освітніх видань.

Науковий ступінь, вчене звання -  не має

Володіння мовами -  українською, російською -  вільно

Досвід роботи у виборних органах -  не має

Трудова діяльність -  з 2008 по 2013 роки працювала в Новоайдарському НРЦ, 
з 2017 року -  ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія

Членство в ІГС -  з 2018 по 2019 член правління громадської організації «Закон та ми» 

Особисті досягнення:

Контактна інформація:
1. Електронна пошта iruha 1985@ukr.net
2. Контактний телефон (066)3416301

mailto:iruha_1985@ukr.net


Громадська організація «Закон та ми»
93500, Луганська обл., смт. Новоийдар, вул. Центральна,! 1, тел. (06445) 9-43-60

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації 

протягом 2018 року

1. Назва організації -  Громадська організація «Закон та ми»
2. Скорочена назва організації -  ГО «Закон та ми»
3. Дані про реєстрацію -  Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
18.09.2017, 1 371 102 0000 000631, Ідентифікаційний код юридичної особи: 
41599773

4. Адреса, контакти -  Юридична адреса: 93500, Луганська обл., Новоайдарський 
район, смт. Новоайдар, вул. Центральна,21, (06445) 9-43-60

5. Мета та напрямки діяльності
Метою даної організації є співпраця працівників поліції Новоайдарського відділу, 
ГО «Закон та ми» шляхом проведення різноманітних заходів (попередження 
правопорушень як серед молоді, так і мешканців громади) за принципом 
формування ланцюга довіри: поліція - учнівська молодь - батьки - громада". 
Напрямки:
-Налагодження співпраці між поліцією та громадою через спілкування з 
учнівською молоддю та їх батьками.
-Підвищити рівень обізнаності громади щодо діяльності поліції через проведені 
заходи ГО «Закон та ми».
-Формування у громади ставлення до поліцейських, як до людей, які насамперед 
приходять на допомогу, а не карають.
-Попередження скоєння правопорушень в громаді.
Наша діяльність:

-Взаємодіючи з поліцією, з метою попередження правопорушень та відчуття страху 
населення перед ризиками стати жертвами правопорушень, громадська організація на 
партнерських засадах запропонувала вирішення проблеми шляхом проведення спільних 
заходів поліції та громадської організації «Закон та ми».

- Спільне засідання круглого столу учнівської молоді з представниками Новоайдарського 
відділу Національної поліції в області Луганської області «Запитання від Феміди».

- Проведення майстер-класу по створенню буклетів « Знай і виконуй свої права» серед 
учнів середньої учнівської групи.

- Проведення конкурсу -представлення відеороликів за правовою тематикою «Як не 
стати жертвою злочину».

- Конкурс малюнків « Я законослухняний громадянин» серед учнів молодшої учнівської 
молоді.

- Консультативна співбесіда представників поліції, учнівської молоді, батьків, та депутатів 
селищної ради. Обговорені питання навчального режиму та дозвілля учнівської молоді.

- Робота «Намету довіри» в партнерстві з представником поліції на дільницях.

Голова ГО «Закон та ми» К. В. Розуваєва



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

уповноваженого представника організації на участь в установчих зборах з обрання складу
громадської ради

Калініна Галина Іванівна

Працює -  член правління громадської організації «КУЛЬТУРНА ФОРТЕЦЯ»

Громадянство - громадянка України

Число, місяць і рік народження - 27.09. 1966 року

Місце народження - Україна, Луганська обл, Антрацитівський район, м. Красний Луч 

Освіта - неповна вища, у 1986 році закінчила Штеровський енергетичний технікум, 

спеціальність -  техник-теплотехник.

Наукова сту пінь, вчене звання - не має 

Володіння мовами - українською, російською -  вільно.

Нагороди, почесні звання - не має

Досвід роботи у виборних органах - голова Громадської ради при Новоайдарській 
райдержадміністрації 2016-2018 роки.

Трудова діяльність 3 1986 по 2016 роки працювала на Луганської ТЕС

Членство в ІГС з 2016 по 2019 член правління громадської організації «КУЛЬТУРНА 
ФОРТЕЦЯ»
Особисті досягнення: пройшла курси навчання Громадських радників за підтримки МФ 

«Відродження» та належу до цієї спільноти.
Контактна інформація:

1. Електронна пошта ckorohodSÔ rt gmail.com
2. Контактний телефон (099)3454355 ;

Можливий напрямок роботи у громадській раді: контроль та прозорість влади



Громадська організація "Культурна фортеця"
91480, Луганська обл., Новоандарськнй р-н, м.Щастя, вул. Соснова, буд.11 т.: 0665234705,

kulturalfortess@gmail.com

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації 

протягом 2018 року

1. Назва організації - Громадська організація "Культурна фортеця"
2. Скорочена назва організації - ГО"Куфорт"
3. Дані про реєстрацію організації - Дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
09.12.2016, 1 371 102 0000 000610; Ідентифікаційний код юридичної особи: 
41018276

4. Адреса, контакти - Юридична адреса: 91480, Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
м.Щастя, вул. Соснова, буд.11 т. 0665234705

5. Мета та напрямки діяльності
Головною метою Організації є сприяння відродженню, розвитку та популяризації 
народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвитку культури і 
мистецтва, збереженню та збагаченню історико - культурної спадщини та навколишнього 
середовища , проведення масових культурно - просвітницьких і спортивних заходів, а 
також утвердженню демократичних і загальнолюдських цінностей

Основними напрямками діяльності Організації є:

- розвиток національної культури і мистецтва, розробка і втілення в життя культурно- 
мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, 
фестивалів,тощо;

- організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі столи, 
конференції, вебінари, прес-заходи, тощо);

-.сприяння розвитку громадян , найбільш повному розкриттю їх соціального , розумового , 
фізичного , емоційного і духовного потенціалу;

- дослідження трансформацій політичних систем у нових демократіях, розвиток 
партійної,електоральної політики і парламентаризму;

- розвиток представницької та прямої демократії на національному і місцевому рівнях;

- підтримка громадянського суспільства та розвиток механізмів участі;

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органі виконавчої влади 
член організації був головою громадської ради Новоайдарській 
райдержадміністрації з 2016 по 2018р.р.

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, 
партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. У 2018, з травня по вересень, 
проект "Твій простір" - комфортний майданчик для заходів під відкритим небом в рамках 
конкурсу міні грантів проекту «Київський діалог» " у партнерстві з БФ «Восток СОС» та

mailto:kulturalfortess@gmail.com


Будинком Культури м.Щастя, за підтримки Міністерства закордонних Справ Німеччини - 
кінопокази просто неба; майстер класи для дітей; вуличний університет "Графічний 
роман"; показ та обговорення фільму "Шлях до мрії. Літопис європейської єдності". У 
проекті брали участь жителі міста Щастя.
Наша Діяльність: Майстер-класи для дітей і дорослих;
дискусійний клуб (на теми про українську історію, культуру, традиції, про молодих, 
сучасних, культурний діячів, європейські цінності);
кіноклуб 19М перегляд фільмів різної тематики, артхаусних у тому числі, з обговоренням; 
організація занять з юристами,
організація занять з психологами в приміщенні «Центру громадянської активності», 
моніторинг результативності міських бюджетних витрат (запити, відвідування 
засідання виконавчого комітету, депутатських комісій та сесій Щастинської міської ради, 
засідання тимчасових комісій з вибору директора БК та культурно- спортивного 
комплексу).



Б І О Г Р А Ф І Ч Н А Д О В І Д К А

уповноваженого представника організації на участь в установчих зборах з обрання 
складу громадської ради

Бабіна Євгена Івановича

Працює член правління громадської організації^ Інвалідів Ветеранів Чорнобиля 
Новоайдарського району»

Громадянство громадянин України 

Число, місяц і рік народження 27.07.1962р

Місце народження Україна, Луганська обл. Новоайдарського району- 

c. Михайлівна

Освіта середнє спеціальне у 1980 році Старобільське СПТУ № 8 

Наукова сту пень вчене звання не мас 

Володіння мовами українською, російською вільно 

Нагороди, почесні звання не має

Досвід роботи у виборних органах не має 

Трудова діяльність з 1977 р

Членство в ГО з 2010 р член громадської організації« Інвалідів Ветеранів 
Чорнобиля Новоайдарського району»

Контактна інформація:
Телефон 0959434742

Можливий напрямок роботи у громадській раді: контроль та прозорість влади
/



ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності організації 

протягом 2018 року

1 .Назва організації Громадська організація» Інвалідів Ветеранів Чорнобиля 
Новоайдарського району»
2. Скорочена назва організації ГО «ІВЧ Новоайдарського району»
3. Данні про реєстрацію організації Дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 
09.12.2016. 13711020000 000573 Ідентифікаційний код юридичної особи:40064049
4. Адреса контакти Юридична адреса 93500 Луганська обл. смт Новоайдар вул. 
Банківська б 31 т. 050458639
5. Мета та напрямки діяльності
Головною метою Організації є представляти об 'єд ну вати осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших осіб .яким не байдужий стан захист і 
підтримка постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що об єдналися для 
сприяння задоволення га захисту своїх соціально економічних , медичних . 
екологічних та інших прав і законних інтересів.

Основними напрямками діяльності Організації є:

Сприяє поліпшенню житлових умов, побутового медичного обслуговування, 
а також наданню допомоги членам організації у розв'язанні конкретних проблем;

Висловлює представляє і захищає права та інтереси членів організації в 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах і громадських 
об'єднаннях в порядку, визначеному чинним законодавством

Взаємодіє з органами державної влади органами місцевого самоврядування 
закладами охорони здоров я в населених пунктах луганської області і України . а 
також соціально психологічних реабілітаційних та інших в порядку визначеному 
чинним законодавством;

Сприяє встановленню громадського контролю за діяльністю державних 
органів закладів, установ по реалізації законів і постанов, які стосуються питань 
соціального захисту людей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС в 
порядку визначеному чинним законодавством

6. Досвід робот
Сприяє у наданні допомоги потерпілим та їх сім ям у вирішенні соціально 

побутових, медичних та інших проблем;
Сприяє у зборі та систематизації в порядку визначеному законодавством 

інформації про громадян, які проживають на території Новоайдарського району і є 
потерпілими внаслідок Чорнобільської катастрофи;

Налагоджує і розвиває співробітництво з громадськими благодійними 
організаціями, лікувальними установами.

Голова ГО« Інвалідів Ветеранів 
Чорнобиля Новоайдарського району» Очкур А.М



Біографічна довідка

1. Прізвище, ім’я, по батькові Косов Олександр Іванович

2. Посада і місце роботи, служби голова Новоайдарської районної організації 
ветеранів України, голова Української спілки ветеранів Афганістану(воїнів- 
інтернаціоналістів)

3. Домашня адреса 93500, смт. Новоайдар, вулиця Айдарська, будинок 7

4. Службова адреса 93500, смт. Новоайдар, вулиця Банківська, 31 тел. 0644594341

5. Загальний стаж роботи 37 років

Стаж роботи у даному колективі 28 років

6. Трудова діяльність

Олександр Іванович розпочав трудову діяльність в 1977 році після закінчення 
навчання в Новоайдарської СШ. Після закінчення навчання до призову в лави збройних 
сил працював на Новоайдарському харчовому комбінаті.

В період з 1978 по 1980 роки проходив строкову військову службу, в 1980 році

перебував на території Республіки Афганістан, де виконував інтернаціональний

обов’язок, має статус учасника бойових дій на території республіки Афганістан.

Після звільнення з лав Збройних Сил працював у Луганському облздоровуправлінні. З 
1986 року працював водієм Луганського обласного виробничо-технічного управління 
зв’язку.

В 1989 р. був обраний на посаду голови УСВА Новоайдарського району, в 2015 році на 
конференції ветеранів району обраний головою Новоайдарської районної організації 
ветеранів України.

Як член правління обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів), та голова районної організації ветеранів України веде активну 
участь в героїко-патріотичному вихованні молоді в навчальних закладах району. 
Займається питаннями виконання вимог Закону України « Про статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту», питаннями медичного обслуговування хворих ветеранів 
та забезпечення їх ліками. Надає всю можливу підтримку ветеранам в питаннях 
працевлаштування, пенсійного забезпечення, надання субсидій, компенсації фінансової 
допомоги при похованні померлих ветеранів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО
СУСПІЛЬСЬВА

Головною метою Новоайдарської районної організації ветеранів 
України є піклування і поліпшення життя ветеранів війни, солдатських вдів, 
громадян похилого віку та прирівняних до них осіб. Основним завданням 
роботи організації є підтримка ветеранів війни і учасників бойових дій, 
людей похилого віку, залучення їх до громадської посильної трудової 
діяльності, сприяння розвитку волонтерського руху, організація культурного 
побуту ветеранів.

Новоайдарська районна організація ветеранів України на протязі всіх 
років свого існування керувалась наступними напрямками в роботі:
- Сприяння у виробленні і реалізації комплексних програм та в проведенні 
заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів, інвалідів, всіх 
громадян похилого віку.
- Сприяння забезпеченню правового та соціального захисту ветеранів війни, 
учасників бойових дій, громадян похилого віку, сприяння у поліпшенні їх 
житлових умов, медичного, транспортного й іншого обслуговування.
- Сприяння поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного 
забезпечення ветеранів війни, учасників бойових дій, громадян похилого 
віку та жертв нацистських переслідувань в Україні.
- Героїко-патріотичне виховання молоді в дусі поваги та шани до України на 
кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, 
поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь.
- Надання, в межах можливого, юридичної, організаційної та іншої допомоги 
своїм членам у поліпшенні їх умов та обслуговування.
- Здійснювати благодійницькі заходи, акції милосердя з метою поліпшення 
життєзабезпечення ветеранів, всіх громадян похилого віку.
- Надавати допомогу ветеранам війни 1941-1945 років, учасникам бойових 
дій 1941-1945 років, турбуватися за збереження зв’язків з ветеранськими 
організаціями.
-Сприяти встановленню меморіальних дощок землякам героям - учасникам 
бойових дій у Другій світовій війні.
-Приймати участь разом з державними органами влади, органами місцевого 
самоврядування в підготовці і проведенні заходів присвячених

Щороку збільшується кількість пенсіонерів, ветеранів праці, яким 
потрібна фінансова підтримка. Сьогодні на обліку у районній ветеранській 
організації кількість 
-ветеранів війни - 248 чол..
-ветеранів УСВА воїнів-інтернаціоналістів - 118 чол..
- АТО - 250 чол..
- ЧАЕС -  11 чат.


