Б іограф ічна довідка уповноваж еного представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання нового складу гром адської ради
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(перелічити які)
Досвід громадської діяльності є
Особисті досягнення в ІГС з 4 лютого 2011 року працюю головою Покровської
МІ О ТЧХУ,яка надає послуги незахищеним верствам населення.
Контактна інформаціям.т .0951862263 pokwvsk@reflcross.org.ua
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ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
1. Назва ІГС
Покровська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста
України
2. Скорочена назва ІГС. Покровська МРО ТЧХУ
3. Дані про легалізацію ІГС. ІК організації в ЄДР юридичних осіб 3786950
Виписка (надається).
4. Адреса, контакти. Донецька область м. ГІокровськ

вул.Прокоф’єва.82.

M.T.0951862263 pokrovsk@redcross.org.
5. Мета та напрями діяльності,
населення.

надання

послуг

незахищеним

верствам

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ. Є
.... 7’ Відомост1 ПР° 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 діяльносіі.
Протягом 8 років являюсь головою Покровської МРО ТЧХУ, яка приймає
участь у виконанні соціальної програми Покровської міської ради та у всіх
заходах
міста та району щодо надання послуг незахищеним верствам
населення.
У 2018 році проведені 72 заходи по наданню гуманітарної допомоги
незахищеним верствам населення. Білля 5000 чоловік получили благодійну
допомогу на суму 5 млн.173 тис. 071 грн. - це люди похилого віку -одинокі
старики, люди та діти з інвалідністю, матері одиначки, багатодітні сім’ї,
малозапезпечені особи, які потребують допомогу.
Постійно приймаємо участь у виконані соціальних програм міста та
району.
Голова Покровської міськрайонної оргаї
Товариства Червоного Креста України
ізвище

Місце для печатки (за наявності)

Л. С. Полтавченко

