
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

представника ІГС, уповноваженого на участь в установчих зборах 

з формування нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації  
 

Островська Карина Вадимівна 

 

Сімейний стан 

 

 

Місце роботи 

Чоловік Островський Юрій Леонідович, 

06.04.1983р. 

 Син Віксенко Даниїл Олександрович, 24.02.2011р 

2016 рр. – заступник директора, ТОВ «Центр ИТ» 

Громадянство, число, 

місяць і рік народження 

  

 Україна, 30 вересня 1988 рік 

Місце народження 

  

м. Київ  

Освіта  

Школа 

11кл. школа №146, 2006р. 

 Вища 

 Київський національний університет         

технологій та дизайну 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

  

 Магістр 

Володіння мовами 

  

 Українська, російська 

Нагороди, почесні звання 

  

 

Досвід роботи у виборних 

органах, в т.ч., громадських 

  

 Член БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМОГИ 

ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ»  

Трудова діяльність 

(останні 2-3 місця роботи) 

 ТОВ «Центр ИТ», заступник директора 

 ТОВ «Центр ИТ», менеджер з продажу 

  

 

 

 

 

  
Контактна інформація: м.Київ, проспект Соборності, 12, кв. 2, тел.: +38(063)011-70-08, 

karinaostrovskaya88@gmail.com 

 

 ________________________________________________________ 
Особистий підпис, дата, печатка організації 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 



про результати діяльності 

інституту громадянського суспільства 

протягом звітного періоду 

 
  

ЗВІТ 

про діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМОГИ 

ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ» 

 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ» 

було засновано 21.12.2016 року. 

 

         1. БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ 

БУДИНКАМ» 

 2  БО «БФ  «ЛІВИЙ БЕРЕГ»» 

 3. Дані про легалізацію ІГС: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:21.12.2016, 1 065 102 0000 023831; 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:10000000787109 

4. 02091, М.Київ, Харківське шосе, будинок 144-Б. 

5. Мета та напрями діяльності: Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для 

сприяння законним інтересам набувачів благодійної допомоги у сферах благодійної діяльності, а також 

розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.  

6. Представники БО «БФ «ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ» залучалися і є залучені у 

якості експертів до громадських рад при КОДА, Дарницькій РДА, Дніпровській РДА. 

7. Проведення благодійних заходів, громадських робіт, участь у фестивалях, спортивних заходів, у 

якості співорганізаторів, соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, 

інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів. 

8. Участь у громадських акціях з метою благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації 

малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, інших осіб, які потребують піклування, а також 

подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних 

інтересів, гуманітарна допомога АТО, інтеграція ветеранів АТО у соціум, перекваліфікація 

військовослужбовців, оздоровлення дітей учасників АТО. 

 

Мотиваційний лист Островської К.В. 

 
Розуміючи значення впливу інститутів громадянського суспільства на контроль і роботу 

органів державної влади, а також необхідність співпраці органів державної влади з 

неурядовими організаціями як необхідною умовою демократизації Українського 

суспільства , я, як член громадської організації і як жителька Дніпровського району, хочу 

взяти участь в Громадській Раді Дніпровського району. Цей крок є дуже важливим для 

мене, тому що я добре усвідомлюю те, що налагодження ефективно діючих каналів 

взаємодії між органами державної влади і громадським рухом є запорукою якісної 

державної політики, спрямованої на потреби населення, її підконтрольності суспільству, 

відповідності стратегічним національним інтересам. Як інститути громадського 

суспільства, громадські організації представляють інтереси різних верств населення і 

покликані забезпечувати взаємозв'язок органів публічної влади і суспільства, 

організовувати публічний діалог з приводу ключових питань розвитку держави та 

суспільства, сприяти самоорганізації різних аспектів нромадського життя та самостійно 

вирішувати значний спектр суспільних проблем. 


