
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Працює

Г ромадянство

Число, місяць, 
рік народження 
Місце народження

Освіта
Закінчив (коли, що)

Спеціальність 
(кваліфікація) за освітою

Володіння мовами:
(вільно, із словником)
Науковий ступінь, вчене звання

Александрова Андрія Сергійовича

Репетитор з англійської мови 

українець

16 серпня 1981 року

Київська область, м. Переяслав

Вища, економічна. Економічний факультет 

Університету ім. Григорія Сковороди 

Економіка підприємства, (магістр з економіки 

підприємства)

Англійська В2, російська (вільно)

відсутні

Загальний стаж роботи 17 років

Стягнення відсутні

Г олова
громадської організащі 
“Джем Толока” ___ І.В. Янчук
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Громадська Організація

ДЖЕМ ТОЛОКА
Адреса: 08400 Київська обл., місто Переяслав, вул Сковороди, б. 83

Голові Ініціативної групи з питань підготовки 
проведення установчих зборів Громадської ради 
виконавчому комітет Переяславської міської ради 
Александрова Андрія Сергійовича 
(заступник голови громадської організації)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я являюся корінним жителем міста Переяслав і саме тому бачу яка саме проблематика існує на 
теперишній час. Маю певні бачення способів вирішення нагальних питань. Маю широкий кругозір і 
доволі об'ємний досвід у різних сферах функціонування навколишнього середовища. Саме тому, на 
мою думку, я маю підстави вважати, що мій досвід і його застосування будуть корисними для життя і 
процвітання нашої громади і нашого міста. Із задоволенням приймав би безпосередню участь у 
вирішенні питань наступного характеру:

Культура, мистецтво, розвиток молоді, екологія, туристична галузь, благоустрій міста.

Маю бажання і натхнення робити наше місто кращим, комфортним і безпечним для життя.
Маю власний погляд на розвиток потенціалу туристичного, економічного, культурного процвітання і 
благоустрою нашого регіону.

16.07.2021 Заступник голови ГО "Джем Толока" Александров А.С



Громадська Організація

ДЖЕМ ТОЛОКА
Адреса: 08400 Київська обл., місто Переяслав, вул Сковороди, б. 83

Голові Ініціативної групи з питань підготовки та 
проведення установчих зборів Громадської ради при 
виконавчому комітет Переяславської міської ради 
Александрова Андрія Сергійовича 
(заступник голови громадської організації)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Молодіжна громадська організація 
сприяє розвитку культури і мистецтва в місті Переяслав і в Україні 

і , безпосередньо, втілює на це направлені проекти, у життя.

За час своєї діяльності учасники ГО "Джем толока" (існує з 2013 року) реалізували більше сотні успішних 
проектів, які вплинули на життя громади і залишили слід в історії міста. Тут обов'язково варто згадати 
вечір фортепіанної музики у Серці Переяслава 2015 року і благоустрій скверу мистецькими лавками для 
комфортного відпочинку містян, що став початком розвитку даної локації.

У взаємодії із органами самоврядування та іншими громадськими організаціями, 
організовано багато концертів у тому числі благочинних.
Акції вуличне піаніно "Зіграй, якщо можеш!"
Святкування днів вуличної музики кілька років поспіль 
Святкування і Івана Купала кілька років поспіль 
Літературні вечори 
Тенісні турніри 
Спікін клаби
Проект соціальна гра "Світ Громад"
Тематичні кіновечори 
Проект "Кіно під зорями" 
та інше.

Молодіжна громадська організація існує на волонтерських засадах і сприяє волонтерському руху.
Були проведені благодійні проекти у кооперації із волонтерським проектом "Львівська Освітня 
фундація" "Будуємо Україну Разом" або просто "БУР". Виконано благоустрій громадського простору 
"Толока Хаб" і кілька жителів переяславської громади отримали, на той час, необхідну, допомогу у 
благоустрої своїх осель. Учасники ГО "Джем Толока" приймали участь у волонтерських проектах "БУР" у 
інших містах України.
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16.07.2021 Заступник голови ГО "Джем Толока" Александров А.
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