ДОДАТОК З
( приклад )

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради
БЕЗКРОВНИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Число, місяць і рік народження 12.06.1959р.
Посада, місце роботи пастор церкви «Благодать» м.Покровська Донецької області,
єпископ Донецького та Луганського об’єднань Української Церкви християн віри
євангельської, пенсіонер
Освіта бакалавр Богослів’я, магістр пасторського служіння
Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами українська, російська
Нагороди, почесні звання медаль Шахтарська Слава III ст.
Посади в інститутах громадянського суспільства
Членства в ІГС (перелічити які)
Досвід громадської діяльності з 1992р., як був обраний пастором, і по теперішній час
разом з церквою «Благодать» для підняття моральних стандартів населення міста
доносимо людям Євангельську істину, допомагаємо місцевому населенню: інвалідам,
чорнобильцям, безхатчнкам, а також незахигценним верствам населення, а з 2014р.
активно займаюсь волонтерською діяльністю: допомага тимчасовим переселенцям,
жителям прифронтової зони продуктами харчування, одягом, медичним обладнанням,
ліками.
Особисті досягнення в ІГС
Контактна інформація тел. +380509047671, e-mail: ldochve@gmail.com
Напрямок та мотивація роботи у громадській раді доносити людям Євангельську
істину, відновлення соціальної справедливості, боротьба з корупцією. Підняття
моральних стандартів населення міста Покровська і виховання почуття патріотизму і
любові до держави і народу України. Мотивувати до того, щоб народ України жив у
мирі і злагоді, був толерантним, незважаючи на релігійні, національні і політичні
переконання, а також відновлення християнських цінностей у усіх сферах життя
людини.
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Інформація
про результати діяльності церкви ХВЄ «Благодать»
Релігійна громада церкви християн віри євангельської «Благодать» міста
Покровська Донецької області (скорочена назва - церква ХВЄ «Благодать»),
Адреса: Донецька область, м.Покровськ, вул.Л.Бикова, 13.
Контактний телефон: +380509047671, e-mail: ldochve@gmail.com
Мета Церкви - проповідь Євангелія, досягнення кожним членом церкви
чистоти і святості життя в співвідношенні з вимогами Священного Писання,
зміцнення християнської любові і єдності всіх християн, сприяння духовному
відродженню суспільства, займатися справами милосердя і благодійності.
За період існування Церква багато допомагала соціально незахищеним
верствам населення, багатодітним сім’ям, інвалідам, чорнобильцям, а в останній час
також і тимчасовим переселенцям.
Допомагали лікарням нашого міста продуктами харчування, медичним
обладнанням та ремонтом у палаті.
Збудували автобусну зупинку (по вул.Артема, кінцева зупинка маршрут №3).
Неодноразово прибирали у парку, а також покрасили залізничний міст («горбатий»)
та прибрали сміття на прилеглій території.

А.І.Безкровний

