Біографічна довідка
ГРИГОРЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПАВЛІВНА

Посада в ІГС: член ради Білгород-Дністровської районної ради ветеранів
України, голова первинної ветеранської організації Семенівської сільської
ради
Громадянство: Україна
Освіта: вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, філологічний
факультет, вчитель української мови та літератури
Науковий ступінь, вчене звання: не має
Державні нагороди, почесні звання: не має
Володіння мовами: українська, російська, німецька
Загальний стаж роботи: 26 років
Громадська, у тому числі депутатська діяльність: депутат Семенівської
сільської ради, член ради Білгород-Дністровської районної організації
ветеранів України, голова первинної ветеранської організації Семенівської
сільської ради

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Я, Григоренко Олександра Павлівна, член Білгород-Дністровської районної
ради ветеранів України, голова первинної ветеранської організації
Семенівської сільської ради, маючи досвід громадської роботи депутатом
декількох скликань Семенівської сільської ради та Семенівським сільським
головою Білгород-Дністровського району, бажаю працювати на громадських
засадах в Громадській раді при голові Білгород-Дністровської районної
державної адміністрації та сприяти економічному та соціальному розвитку
Білгород-Дністровського району та, як мешканець села Семенівка,
Семенівської сільської ради.

20.07.2019 року

О.П.Григоренко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Загальні відомості.
1.1. Повна назва інституту громадянського суспільства: БілгородДністровська районна організація ветеранів України
1.2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства: БілгородДністровська районна організація ветеранів України
1.3. Документи, що підтверджують легалізацію:
1.3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію: №50/79 від 16 січня 1997
року, видано виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради;
Перереєстрація 22.12.2009 року, № реєстрації 15521200000001445, свідоцтво
серія А01 №496264
1.3.2. Ідентифікаційний код №24544839
1.3.4. Копія довідки облстатуправління про включення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України: від 29.01.2010
року, №269316, видано відділом статистики у Білгород-Дністровському
районі
1.3.5. Юридична адреса ІГС: 67701, Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Грецька, 24, к. 15
1.3.5. Фактичне місце розміщення офісу та контакти: Одеська обл., м.
Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, к. 15; тел. моб. 096-858-34-21
2. Мета та напрями діяльності згідно Статуту: Мета: Всебічний захист
законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів
війни, праці та Збройних Сил України. Напрями: Медико-соціальний,
волонтерський рух, військово-патріотичний.
3. Результати діяльності за період 2018-2019 років, у тому числі:

3.1. Виконання статутних завдань та напрямів діяльності. 3.2.
Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Функції (напрями діяльності)
згідно Статуту
Медико-соціальний
захист
ветеранів
всіх
категорій,
пенсіонерів

Волонтерський рух «Пенсіонер»

Військово-патріотичний (захист
правди історії Другої світової
війни, виховання молоді, музейна
робота, матеріальна підтримка
ветеранів війни)

Орган виконавчої влади та
Проведені заходи
місцевого самоврядування
Білгород-Дністровська районна рада, Білгород-Дністровська районна
державна адміністрація, ОТГ, сільські ради
Завдяки
спрямованій
наполегливій
взаємодії
та
співпраці
вищезазначених чинників та депутатів всіх рівнів у напрямках
покращання соціального захисту громадян старших поколінь району,
на підставі проведених подвірних обходів та обстежень матеріальнопобутових умов проживання ветеранів та пенсіонерів, потребуючих
соціально-матеріальної підтримки, за рахунок районного бюджету та
бюджетів ОТГ і з допомоги керівників підприємств, фермерів і
підприємців на протязі минулого року її отримали 5214 осіб, з них: 949
- коштами на загальну суму 609950 грн.; 640 - продуктами харчування;
390 - паливом; 1320 – безкоштовними ліками, харчуванням,
медоглядом та медичним обслуговуванням; 160 – зорано присадибних
ділянок; 2340 – з оформлення субсидій; 56 – ритуальних та
автомобільних послуг.
Білгород-Дністровська районна рада, Білгород-Дністровська районна
державна адміністрація, ОТГ, сільські ради
2871 особи отримали таку волонтерську шефську допомогу – рубка
дров, переноска вугілля та дров до місця їх зберігання, прибирання
території подвір’я, прополка рослин та збір врожаю картоплі,
винограду, фруктів.
Білгород-Дністровська районна рада, Білгород-Дністровська районна
державна адміністрація, ОТГ, сільські ради
Три ветерана отримали грошової допомоги на лікування 124 тис. грн., з
них одному на двухконтактний кардіостимулятор 70 тис. грн. Вісім
ветеранів-інвалідів пройшли лікування у військовому шпиталі Києва та
Одеси. Ветерани Другої світової війни та других війн (в інших
державах та АТО на сході України), члени сімей загиблих (померлих)
ветеранів війни, жертви нацистських переслідувань 427 осіб отримали
компенсації за тверде паливо, скраплений газ та інше 947,7 тис. грн. 11
особам з інвалідністю видано крісла-коляски. 11 осіб з інвалідністю
отримали компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку
на загальну суму 3491 грн.

3.3. Участь у роботі колегіальних органів, створених при органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Орган виконавчої влади та
місцевого самоврядування, при
якому створено колегіальний
орган
Білгород-Дністровська
районна
державна адміністрація

Назва колегіального органу
Громадська рада при голові
районної державної адміністрації

Найменування, дата, номер
розпорядження (рішення) про
створення колегіального органу
Розпорядження голови БілгородДністровської
РДА
«Про
Громадську рада при голові
районної державної адміністрації»

3.4. Співпраця з іншими інститутами громадянського суспільства:
Інститути громадянського суспільства
Районна організація ветеранів Афганістану

Перелік спільних проектів
Медико-соціальний захист ветеранів Афганістану

Районна жіноча громадська організація «Червона
калина»
Буджацьке козацтво

Екологічний проект «Зелений гай»
Військово-патріотичне

виховання у формі

гри

Міськрайонне громадське об’єднання «Червоний
хрест»
Міськрайонна громадська організація «Союз
Чорнобиль»

«Сокіл» («Джура»)
Медико-соціальний захист ветеранів всіх категорій,
пенсіонерів
Медико-соціальний захист ветеранів «Союзу
Чорнобиль»

3.5. Виконання проектів за рахунок бюджетних коштів:
Назва проекту
Програма підтримки районної
організації ветеранів України

Орган влади – розпорядник
бюджетних коштів
Білгород-Дністровська
районна
державна адміністрація, ОТГ

Реалізована сума (грн.)
143,8 тис. грн. у 2018 році;
Передбачено 167 тис. грн. у 2019
році

Голова Білгород-Дністровської районної організації ветеранів України
П.І.Ластовецький

