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ГО «Новогродівська міська організація жінок» на участь в установчих 
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0 Константинова Наталія Басилівна

Працює Завідувач відділення територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) м.Новогродівка Донецької області

Число, місяць і рік 
народження

25.02.1974

Місце народження с.Комар, Великоновоселківського району, 
Донецької області

Освіта Середня -  спеціальна

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська та російська (вільно), англійська зі 
словником

Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

2007-2018 - голова батьківського комітету 
Новогродівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 
2011-2018 -  голова шкільного комітету 
Новогродівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7

Трудова діяльність 1997-2007-К П «У Ж К Х »
3 2013 -  територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
м.Новогродівка Донецької області

Додаткова інформація Напрямок роботи: соціальний захист населення 
Контакти: +380502410450 
e-mail: natal і-vasil і safa),ukr.net



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
щодо участі в роботі Громадської ради при виконкомі 

Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області

Я, Константинова Наталія Василівна, висловлюю свою готовність до 
активної участі в роботі Громадської ради при виконкомі Новогродівської 
міської ради.

Мета: забезпечити та впровадити ефективну співпрацю із управліннями 
та відділами виконавчого комітету щодо участі громадськості у впровадженні 
в Новогродівський громаді державної політики із питань задоволення та 
захисту законних соціальних , економічних, творчих,національно -  
культурних та інших спільних інтересів заради досягнення реальної 
рівноправності чоловіків та жінок в усіх сферах життя, гідного становища 
жінок в суспільстві.

На сьогоднішній день маю конкретні пропозиції та напрацювання в 
питаннях залучення жінок до активного суспільного життя, впровадженню 
програм спрямованих на здійснення просвітницької, правової діяльності

З урахуванням викладеного, я вважаю, що маю достатній досвід, знання 
та контакти за допомогою яких зможу запропонувати реальні кроки у 
впровадженні державної політики на рівні громади з питань тендерної рівності 
та захисту прав жінок. Підтримка професійних партнерів та наявність 
контактів серед фахового середовища дасть мені можливість в реальному часі 
вивчати думку громадськості за напрямками запропонованої роботи.

Висловлюю свою готовність до активної участі в роботі Громадської 
ради, у тому числі у впровадженні державної політики на рівні громади з 
питань пов'язаних з гендерною політикою та питаннями соціального захисту.

Н.В .Константинова



Інформація про результати діяльності 

Громадської організації «Новогродівська міська організація жінок»

протягом 2018 -2020 років

1. Назва організації «Громадська організація Новогродівська міська організація жінок»

2. Скорочена назва організації «ГО Новогродівська міська організація жінок»

3. Дані про легалізацію організації Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія АОО, №  177033, дата реєстрації 19.03.2003р., 

Номер запису 1275120000000072

4. Адреса, контакти 85483, м. Новогродівка, вул. Леніна, буд. 10,

050-422-66-59

5. М ета та напрями діяльності.

Мета - задоволення та захист законних соціальних, економічних творчих, національно - 
культурних та інших спільніх інтересів заради досягнення реальної рівноправності 
чоловіка і жінки в усіх галузях життя, гідного становища жінок у суспільстві.
Напрями діяльності:
- відстаювання справедливих дієвих законів, програм та інших заходів, що забезпечівають 
гідне становище і соціальну захищеність жінок, створюючи реальну можливість для 
реалізації права вибору ними своїх життєвих цілей і призначення, охорону здоров'я  матері 
та дитини;
- сприяння залученню жінок до управління справами суспільства і держави, висування 
своїх кандидатів у народні депутати та надання їм будь якої підтримки. Внесення через 
депутатів пропозицій у Верховну раду України, міськуі ради народних депутатів щодо 
питань поліпшення становища жінок;
- активізувати зусилля, спрямовані на кращу адаптацію жінок в умовах ринкової 
економіки, запобігання масового безробіття жінок, сприяння створенню ефективної 
системи їх професійної підготовки, вдосконаленню методів виховання дітей, підтримки 
ініціатив і заходів, спрямованих на зміцнення с ім 'ї  , полегшення побутових умов;
- захист соціальних, політичних, економічних, культурних прав і свобод жінок (членів 
О рган ізац ії) -  ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, сприяння вирішенню їх 
проблем медичного, трудового, соціально-побутового характеру, турбота про 
оздоровлення дітей;
- сприяння вирішення екологічних проблем в першу чергу повязаних з Чорнобильської 
катастрофи;
- добровольна безкорислева діяльність, повязана з наданням конкретної допомоги членам 
Організації що опинилися у скрутному становищі, малозабеспеченим і слабо захищених 
верствам населення;
- сприяння відродженню духовності, національной культури народів України;
- сприяння здійсненню просвітницької - правової діяльності, яка передбачає конкретну, 
практичну допомогу жінкам у вирішенні іх проблем, формування громадського мислення



на користь прав і свооод жінок, матерей, дітей, пенсіонерів;

- сприяння практичній реалізації Конституціоного принципу рівних прав свобод і рівних 
можливостей для жінок у всіх сферах громадського життя.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі виконавчої влади. 

Громадська рада -  2011-2012, 2013-2014, 2015-2016

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, 
партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

олова організації І.М.Ш уруєва
ініціали, прізвище


