
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Працює

Громадянство

Онопрієнка Олександра Васильовича
Приватний підприємець
ТОВ «ФЕГАРІ», ФОП Онопрієнко Олександр
Васильович
українець

Число, місяць, 
рік народження 
Місце народження

13.05.1991

м. Переяслав-Хмльницький, Київська обл..

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди”

Вчитель англійської мови, та зарубіжної 

літератури

Англійська - вільно, російська - вільно, 

німецька зі словником 

Науковий ступінь, вчене звання

Освіта
Закінчив (коли, що)

Спеціальність 
(кваліфікація) за освітою

Володіння мовами: 
(вільно, із словником)

Нагороди, почесні звання

Прийняття Присяги державного 
службовця
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Ранг державного службовця 
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Загальний стаж роботи

Стаж державної служби 
(служби в органах місцевого 
самоврядування)
Депутат ради

Стягнення

Голова МГО “Нова Хвиля”

Молодіжний лідер Київщини, почесна грамота 

КОДА

8 років

Не має

О.В. О н о п р іє н к о



МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВА ХВИЛЯ»
08400 м. Переяслав, вул. Шевченка 3. Тел. 093-457-01-47

Вих. № 7 від 01.07.202ІР

Голові Ініціативної групи з питань 
підготовки та проведення установчих 
зборів Громадської ради при 
виконавчому комітеті Переяславської 
міської ради

Онопрієнка Олександра Васильовича

Мотиваційний лист

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який 

утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній 

адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із 

забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики.

З метою надання пропозицій щодо сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами; 

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої 

влади маю бажання бути членом громадської ради.

Готовий готувати і подавати пропозиції до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю, подавати пропозиції щодо 

строків проведення публічних громадських обговорень, пропозиції щодо 

проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених 

орієнтовним планом.



Основним напрямком діяльності МГО “Нова Хвиля”, яку я очолюю, є 

розвиток молодіжної політики, та проектна діяльність спрямована на 

покращення молодіжної інфраструктури та грантової діяльності -  вважаю 

за необхідне подавати свої пропозиції щодо реалізації молодіжної 

політики та життєзабезпечення даної цільової аудиторії в Переяславській 

ОТГ.



Інформація про діяльність організації

(Коротка узагальнена інформація)

1. Назва організації та організаційно-правова форма: назва -  Молодіжна 
громадська організація «Нова Хвиля» (МГО «Нова хвиля»), 
організаційно-правова форма -  громадська організація

2. Дата створення організації: 24.10.2000 р.
3. Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до
Статусу організації
Основною метою діяльності МГО «Нова Хвиля» є сприяння розвитку та 

формуванню соціально-зрілої особистості в її власних інтересах та в інтересах 
держави.

Основні напрямки діяльності: участь у формуванні та реалізації державної 
молодіжної політики; сприяння створенню умов для самореалізації молодих 
людей та залучення молоді до вирішення загально соціальних проблем; 
підвищення суспільної, культурологічної, наукової та екологічної активності 
молоді; сприяння формуванню демократичної української інтелігенції.

4. Досвід діяльності організації з тематики проекту та результати такої
діяльності(до 3-х абзаців)

Впродовж років існування було розроблено та запроваджено ряд 
проектів та акцій, які вже стали традиційними, зокрема -  «Красуня 
Переяславщини», «Віденський Бал» в Переяславі, «Танці на виживання», 
«Супер-стар», «Віддай людині крихітку себе» (для дітей та молоді з 
обмеженими фізичними можливостями).

Крім того, членами організації створений молодіжний трудовий загін, 
який щороку бере участь у Всеукраїнському фестивалі «Трудових загонів» та 
постійних акціях та заходах («Пам’ятати, Відродити, Зберегти», Міжнародний 
волонтерський трудовий загін в «НІЕЗ Переяслав» та ін.).

Впродовж усіх років існування МГО «Нова хвиля» проводила ряд заходів 
та акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя серед молоді 
Київщини. Це -  фестиваль вуличних театрів «Знати сьогодні, щоб жити 
завтра», іенерактивна тренінгові програма “Вдумайся”, навчальний табір «Діти 
та молодь за здоровий спосіб життя». Варто відзначити, що програма «Знати 
сьогодні, щоб жити завтра» у 2007 р. стала переможцем обласного конкурсу 
програм та проектів.

Співорганізатор 2-х грантів президента України для молоді 
“Котигорошко” та “Знати сьогодні, щоб жити завтра”

З 2010 по 2020 роки МГО свою діяльність направила на благодійні акції 
та допомогу дітям та людям соціальних категорій.

“ 1001 ніч без хвилювань” -  благодійна акція для вагітних мам. 
“Доступність та можливість” -  проект забезпечення соціальним 

автомобілем для людей з інвалідністю.
“Скриня добра та любові” -  для багатодітних родин
“Школа безпеки” -  для дітей що перебувають в закладах соціальної 

реабілітації
“Святий миколай йде” -  для дітей з інвалідністю Київщини.



5. Досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом 
останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел
( ннансування:

№ Назва
проекту

(програми,
заходу)

Сума
фінансово

ї
підтримк 

и, грн

Джерела
фінансува

ння

Період
виконання

Короткий опис 
(3-4 речення) 

проекту

1. Корінь нації - 
мандрівка 
Україною 
крізь віки

150 000 
грн

КОДА,
Управлінн
я
молодіжно 
ї політики 
та
національн
0-
патріотичн
ого
виховання

Червень- 
грудень 
2018 року

Створили
туристичний
маршрут
історичних та
пам'ятних місць
Лівобережної
Київщини,
маркування
історичних місць
в ()ІІ-коди,
наповнили
інфографікою та
нанесли на
комплексний
туристичний
маршрут;
залучили молодь
до розробки
чотирьох видів
туристичних
маршрутів:
автомобільного,
велосипедного,
пішохідного та
річкового.

2. Конкурс 
малих грантів 
з адвокації на 
місцевому 
рівні в рамках 
проекту 
«Партнерство 
для всіх»

85 500 грн Ромський
жіночий
фонд
ЧІРІКЛІ

Червень- 
серпень 
2018 року

Провели ряд 
системних 
заходів щодо 
проінформовано 
сті підлітків та 
молоді, щодо 
медичного 
обслуговування, 
профілактики та 
лікування. 
Проведення 
патронату над 
дітьми та



підлітками 
ромської 
національності, 
залучили до 
навчання та 
активностей в 
позашкільних 
закладах. 
Формували 
безпечну 
територію для 
соціальної 
інтеграції молоді 
в територіальну 
громаду даної 
місцевості -  
використовуючи 
попередньо 
аналітику щодо 
культури, 
традицій, 
життєвого 
досвіду даного 
народу.

3. Змінимо світ 
на краще

156 955 
грн

Міністерст 
во молоді і 
спорту 
України

28 вересня - 
8 жовтня 
2018

Проект обміну 
між
українськими та
литовськими
школярами.
Результатом
якого стало
налагодження
взаємовідносин
між ними;
вироблення
рекомендацій,
щодо вирішення
глобальних
проблем
сучасності;
залучення
школярів до
участі у
громадському
житті обох
держав; обмін



досвідом між 
молоддю обох 
держав.

4. Професійне 
навчання та 
працевлаштув 
ання ромських 
жінок - 
запорука 
соціального 
захисту сім'ї

341 968 
грн

Ромський
жіночий
фонд
ЧІРІКЛІ

Серпень- 
грудень 
2018 року

Провели
дослідження
щодо кількості
жінок ромського
населення, які
мають
можливість
отримати
спеціальну
освіту та
влаштуватися за
професією.
Забезпечили
робочими
місцями цільову
аудиторію
проекту.

1. Матеріально-технічна база
Наявність власного (орендованого -  із зазначенням джерел оплати оренди 
офісу на період реалізації проекту (програми, заходу), офісної техніки (із 
зазначенням виду та кількості) інших ресурсів організації.
Організація орендує приміщення, офісну техніку та меблі за рахунок 
членських внесків членів організації.
В наявності є автомобіль, складські приміщення.

2. Кадрове забезпечення
П1Б Посада та основні 

обов’язки у 
організації

Кваліфікація Досвід роботи (3-4 
речення)

Онопрієнко
Олександр
Васильович

Онопрієнко
-Капустіна
Наталія
Василівна

Голова МГО "Нова 
хвиля"

Заступник голови

Вчитель
англійської мови, 
спеціаліст

Державне
управління

Написання та 
реалізація проектів та 
програм. Співпраця з 
ГО, БФ, структурними 
підрозділами 
місцевого 
самоврядування 
службами РДА

Координатор проектів

Сидоренко Секретар молодіжної Вчитель Ведення документації



Павло
Петрович

громадської 
організації "Нова 
хвиля"

трудового
навчання,
бакалавр

організації

Майстер-класи,
тренінги

Дядько
Оксана
Валеріївна

Керівник проекту 
"Школа безпеки 
абітурієнта"

Вчитель
початкової ніколи,
Психолог
Бакалавр

Проведення 
профілактичних 
заходів "Діти та 
молодь - за здоровий 
спосіб життя" 
Написання проектів, 
майстер-класи, 
тренінги

Онопрієнко
Ірина
Миколаївна

Відповідальна за 
організацію та 
проведення 
культурно-масових 
заходів

Магістр
економіки

Написання сценаріїв 
та оформлення 
звітності. Висвітлення 
інформації на 
офіційних сторінках 
ГО, робота з засобами 
масової інформації

Онопрієнко
Любов
Михайлівна

Експерт з питань 
діяльності 
організації. 
Відповідальна за 
військово- 
патріотичний та 
туристичний 
напрямок.

Магістр місцевого 
самоврядування

Збір інформації та 
аналіз діяльності ГО.

Проведення 
військово- 
патріотичних та 
еколого-туристичних 
заходів.

Луценко
Наталія
Іванівна

Відповідальна за 
напрямок "Здорового 
способу життя"

Медична сестра,
молодший
спеціаліст

Тренінги, семінари- 
навчання з питань 
профілактики 
здорового способу 
життя

У 2021 заплановані благодійні акції:

“Кошик з любов’ю” -  для одиноких людей похилого віку, та осіб що 
проживають в соціальних закладах для пристарілих.

“На гостину у родину” -  для багатодітних сімей, ДБСТ, ПС - до 
Всеукраїнського дня Сім’ї.




