
Додаток 2
Біографічна довідка 

уповноваженого представника інституту громадянського суспільства
«Молодіжна платформа Новосхід» 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ч Моженко Тетяна Геннадїївна

Працює Новогродівський міський центр зайнятості 
Громадянство України

Число, місяць і рік 
народження

06.02.1990рік

Місце народження с.Піщаний Брід, Олександрійського р- 
у,Кіровоградська обл..

Освіта Вища
Науковий ступінь, 
вчене звання

Ні

Володіння мовами У країнська,Російська
Нагороди, 
почесна звання

Відсутні

Досвід роботи у 
виборних органах

Не має

Трудова діяльність 2010-2016 ПАТ "МАШЗАВОД" 
М.НОВОГРОДІВКА -  інспектор відділу 
кадрів
2016-2017 ТОВ "ЛЕК - СЕРВІС"- головний 
бухгалтер
2017- Новогродівський міський центр 
зайнятості -  заступник начальника відділу 
надання соціальних послуг

Додаткова інформація Член ГО «Молодіжна платформа Новосхід». 
Контактна інформація +380951559975. 
Можливий напрямок роботи у громадській 
раді: молодіжна політика.



М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

Моженко Тетяна Геннадіївна
Я хочу бути обраною до складу Громадської ради при виконкомі Новогродівської 

міської ради у Донецькій області, бо хочу сприяти розвитку молодіжної політики у 
громаді, шляхом активної роботи в Громадській раді.

Моя мета -  стати частиною креативної, сильної команди, спроможної розробляти 
новітні інформаційні заходи та підходи до залучення громадськості у сфері розробки та 
впровадження Планів культурної складової громади та сприяти загальному підвищенню 
молодіжного лідерства.

В мене значний досвід роботи в проектному менеджменті (як розробка проектних 
заявок, так і їх впровадження), який я могла б використати з метою залучення донорів та 
бізнесу до спільних інформаційних заходів в сфері молодіжного руху. Також в мене є 
знання новітніх вимог ЄС до комунікаційних засобів, які також можуть посилити роботу 
Г ромадської ради.



Додаток 4
Інформація про результати діяльності 

Громадської організації «Молодіжна платформа Новосхід» 
протягом 2018 -2020 років

1. Громадська організація «Молодіжна платформа Новосхід».
2. Скорочена назва ГО «Молодіжна платформа Новосхід».
3. Громадське об’єднання було зареєстровано 27 лютого 2017 року, 

реєстраційна дія №12751020000000308. Ідентифікаційний код 41177160. 
До цієї відомості прикріпляємо додаток «Відомості с єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України» для підтвердження вище 
зазначеної інформації.

4. Адреса, контакти: Донецька область, м. Новогродівка, вулиця 
Молодіжна будинок 5. Телефон +380953646555

5. Основною метою діяльності Організації є здійснення діяльності, 
спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, 
економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів, сприяння 
самореалізації наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу 
молодих людей.

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

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
За цей час ГО «Молодіжна платформа Новосхід» реалізовувала проект 

вуличний простір «Тотем». В рамках проекту волонтери організації 
власноруч створили відкритий простір з гойдалками та вуличним 
кінотеатром. Впродовж літа та осені кожен день організовували тренінгові 

■ навчання, дозвілеві заходи, зустрічі клубу по інтересам.
Окрім діяльності на в межах вуличного простору проводили дозвілеві та 

тренінгові заходи для молоді ОТГ.
Детальніше з діяльністю можна ознайомитись за посиланням

https://www.facebook.eom/groups/l 934310736817340/.

Голова Ради В.В. Ємець

https://www.facebook.eom/groups/l

