Біографічна довідка
Гульчевський Володимир Володимирович,
на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради
Я, Гульчевський Володимир Володимирович, народився 24 вересня 1986р. у м.Авдіївка
Донецької області. Громадянин України.
Громадський діяч, учасник АТО, голова ГО «Покровська Спілка ветеранів

АТО».
Освіта:
Вища.
Володіння мовами : українська, російська.

Досвід громадської діяльності
10 років постійно займаюсь громадською діяльністю.
Контактна інформація: м. Покровськ, мкрн. Шахтарський, 6.4, кв.47,
тел.: 099-688-70-17.
‘
'
Напрямок та мотивація роботи у громадській раді:
Напрямок: участь у формуванні діяльності виконкому, пов'язаної з
розробленням,здійсненням:
Питання закладів охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.
Питання удосконалення архітектури, містобудування, транспорту.
Питання формування та виконання місцевого бюджету.
Питання проведення конкурсів та тендерних процедур.
Питання культури, освіти, надання молоді освітніх послуг.
Питання боротьби із корупцією та хабарництвом у всіх її проявах.

,

Мотивація роботи - процес стимулювання до здійснення ефективної діяльності,
спрямованої на досягнення цілей організованості, активність і стійкість; здатність на
захист прав, свобод, інтересів членів територіальної громади м.Покровська.

11.02.2019 р.

Гульчевський В.В.

ІНФ ОРМ АЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства
1. Назва ІГС: Громадська організація «Покровська Спілка ветеранів
2. Скорочена назва ІГС: ГО «Покровська Спілка ветеранів АТО».
3. Дані про легалізацію ІГС.
Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи:
Є Р Д Р № 41333436 в і д 1 1 . 0 2 . 2 0 1 9 р .

АТО».

4.Адреса, контакти.
Юридична адреса організації: 85374, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
СОНЦІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 53
Фактична адреса організації : 85300, Донецька область, м.Покровськ, мкрн.Шахтарський, 6.4,
кв.47.
Телефон, електронна пошта: тел.: 099-688-70-17, ел.п.: bahmytteroborona@gmail.com

5. Мета організації.
Еоловною метою організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення
суспільних, соціальних, культурних, правових, інформаційних та інших інтересів своїх
членів, сприяння становленню України як суверенної, незалежної, демократичної,
правової держави, становленню громадянського суспільства в Україні та допомога воїнам
та інвалідам АТО по всій території України.
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми,
друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу
письмових обгрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації
державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо)
протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства
працює менше року), - за період діяльності.
ЕО «Покровська Спілка ветеранів АТО» приймає активну участь в
громадському житті міст Донецької області, в тому числі в м.Покровську, відстоює права
та законні інтереси учасників АТО, захисників України.
В громадській раді при виконкомі Покровської міської ради ГО «Покровська
Спілка ветеранів АТО» буде відстоювати інтереси своїх членів та територіальної
громади м.Покровська.
11.02.2019року

Голова ГО

«Покровська Спілка ветеранів АТО»

Гульчевський В.В.

