
Біографічна довідка 
уповноваженого представника інституту громадського суспільства 

ГО «Відродження» Покровського району Донецької області на участь в 
установчих зборах з обрання складу громадської ради

лУІ шл

Димитрова Валентина Олександрівна

Працює Миколаївський ЗЗСОШІ-ІІІ ступенів

Число, місяць і рік 
народження

06.05.1964

Місце народження м. Димитров, Донецької області

Освіта Вища

Науковий ступінь, 
вчене звання

немає

Володіння мовами Українська, російська, англійська -  вільно

Нагороди, почесні 
звання

Відмінник освіти України, Почесний громадянин 
Покровського (Красноармійського) району 
Донецької області
Відзнака Міністерства сім’ї та молоді «За активну 
громадську діяльність»

Досвід роботи у 
виборних органах

Немає

Трудова діяльність 3 1990 року - Миколаївська ЗЗСОШ І-ІІІ ступенів

Додаткова інформація Членство в ІГС: ГО «Пласт -  Національна 
скаутська організація України», ГО «Відродження». 
Контакти: +380958681575, 
e-mail: dva піс(й),ukx.net



Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів по формуванню 

Громадської ради при виконкомі 
Новогродівської міської ради

М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т  

Димитрової Валентини Олександрівни

Я, Димитрова Валентина Олександрівна, Голова Громадської організації 
«Відродження» Покровського району Донецької області», подаю свою кандидатуру на 
членство в Громадській раді для спільного з органами виконавчої влади вирішення 
питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку Новогродівської 
Територіальної Громади, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх 
економічних, екологічних, політичних, соціальних, культурних, вікових та інших 
інтересів.

Голова ГО «Відродження» 

04 січня 2021 р.

В. О. Димитрова.



ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Громадсьнсі ©ргшшацш

№ 1/21 від 04 .01.2021
на N °___________від__________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності 

ГО «Відродження» Покровського району Донецької області»
за 2018-2020 p.p.

1. Назва ІГС.
Громадська організація « ВІДРОДЖЕННЯ» ПОКРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

2. Скорочена назва ІГС.
ГО «ВІДРОДЖЕННЯ»

3. Дані про легалізацію.
Юридична реєстрація від 14.08.2009р. ЄДРПОУ 34246591

4. Контакти, адреса.
Т ел .0958681575 
dva nic@ukr.net
85347, Донецька область, Покровський район, с.Миколаївка, вул.. 
Гагаріна, 6.2, кв.8

5. Мета та напрямки діяльності.
Здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних,соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ та

Член громадської ради при Красноармійській РДА .
1 .  Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти (назви 

проектів, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), 
проведена робота.

- « Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем ВПО та
постраждалого від конфлікту населення в Україні» ( МОМ), $ 6000.
Проект по створенню МЦ «МІСТ-ОК» ( програма « Оновлена 

Донеччина» ), 6 400 000 грн.

оме.

В. О.Димитроеа.

mailto:nic@ukr.net

