
Додаток 2
Біографічна довідка 

уповноваженого представника інституту громадянського суспільства 
«Спортивна асоціація Новогродівки «Синергія» 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Харченко Костянтин Костянтинович

*

Працює тим часово безробітній
Число, місяць і рік 
народження

20.06.1995

Місце народження Місто Новогродівка
Освіта Середньо-спеціальна
Науковий ступінь, 
вчене звання

відсутній

Володіння мовами Українська, російська, англійська зі словником
Нагороди, 
почесні звання

-

Досвід роботи у 
виборних органах

-

Трудова діяльність Водій Uber, оператор в компанії «Нова Пошта», 
будівельник.

Додаткова інформація Членство в ITC відсутнє.
Контактна інформація +380502012036. 
Можливий напрямок роботи у громадській раді: 
просвітницька діяльність серед молоді з питань 
світогляду, здоров’я та здорового образу життя. 
Формування позитивного мислення та активної 
громадської позиції.



М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

Харченко Костянтин Костянтинович

Я хочу бути обраним до складу Громадської ради при виконкомі Новогродівської 
міської ради. Основною метою в роботі та діяльності Громадської ради при виконкомі 
Новогродівської міської ради бачу задоволення та захист прав та інтересів членів 
Організації, громадських інтересів в цілому у різноманітних сферах суспільного життя.

Загалом, маю на меті розвиток культури та спорту, залучення дітей, молоді та 
населення в цілому до активного і здорового способу життя, а також інших питань, 
пов’язаних з діяльністю Громадської ради.



Додаток 4
Інформація про результати діяльності 

Громадської організації «Спортивна асоціація Новогродівки «Синергія»
протягом 2019 -2020 років

1. Громадська організація «Спортивна асоціація Новогродівки 
«Синергія»

2. Скорочена назва ГО «САН СИНЕРГІЯ».
3. Громадське об’єднання було зареєстровано 28 серпня 2019 року, 

реєстраційна дія №12751020000000337. Ідентифікаційний код 43194675. 
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 
Центральна будинок 25. Телефон +380509832734.

5. Основною метою діяльності Організації є здійснення та захист 
прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних інтересів, задоволення потреб та захист прав і 
інтересів у галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Основними напрямами діяльності Організації є у встановленому 
законодавством порядку:

- захист законних прав та інтересів членів Організації;
- пропаганда здорового способу життя, сприяння у запроваджені 

фізичної культури і спорту в систему відпочинку та дозвілля;
- сприяння у підготовці спортсменів та створенні команд для участі у 

змаганнях з різних видів спорту та різних рівнів;
- участь в організації і проведенні масових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів;
- створення та забезпечення діяльності спортивних баз, секцій, команд 

з різних видів спорту, спортивних шкіл, порядок створення, спортивних баз, 
секцій, команд, та спортивних шкіл Організації регулюється чинним 
законодавством України та внутрішніми документами Організації;

- сприяння в організації та проведенні спортивних змагань, спортивно- 
видовищних заходів та заходів направлених на популяризацію та поширення 
фізичної культури серед населення;

- розвиток регіональних та міжнародних зв’язків і співробітництва з 
іншими спортивними організаціями з метою надбання досвіту;

- сприяння проведенню масових змагань, навчально-тренувальних та 
відновлюваних зборів;

- сприяння організації та забезпечення контролю за навчально- 
тренувальним процесом в спортивних секціях, групах, командах, клубах за 
спортивними інтересами, створення необхідним умов для росту для росту 
майстерності спортсменів;



- сприяння використанню фінансових асигнувань, що передбачені 
бюджетом Організації, для здійснення поза навчальної, спортивної т 
фізкультурно-оздоровчої роботи;

- сприяння раціональному та ефективному використанню матеріально -  
технічної бази, спортивних споруд в наданий час, інвентарю та обладнання, 
організація роботи баз та пунктів прокату спортивного інвентарю;

- участь в підборі фізкультурних кадрів;
- сприяння заохоченню фізкультурно-спортивного активу, окремих 

тренерів і спортсменів за високі показники у розвитку масової, фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи, нагородження їх грамотами та пам’ятними 
подарунками.

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

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
За цей було створено футбольний клуб «Синергія». До клубу долучено 4 

тренери, які тренують на безкоштовній основі дітей віком від 5 до 16 років. 
За цей час юні гравці прийняли участь більш ні;Ж) у 20 змаганнях та вибороли 
для міста лише призові міста. Клуб працює щ


