
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

ЯЦЕНКО Дмитро Олександрович 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Подається на члена Громадської ради при Київському обласному та по м. Києву 
(найменування посади) 

управлінню лісового та мисливського господарства. 

Працює Голова Громадської організації «Соборна Україна». 
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

Громадянство України. 

Число, місяць і рік народження ЗО червня 1986 року. 

Місце народження Україна, Київська обл., м. Тараща. 
(країна, область, місто, район, село) 

Освіта Спеціаліст, Академія праці і соціальних відносин ФПУ, м. Київ, 2008 рік, 
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, 

спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». 
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація) 

Науковий ступінь, вчене звання не має. 

Володіння мовами українською - вільно, російською - вільно, англійською - добре. 
(якими, рівень володіння) 

Нагороди, почесні звання не має. 

Прийняття Присяги державного службовця не має. 
** 

(дата прийняття) 

Ранг державного службовця не має. 
(дата присвоєння) 

Категорія посади державної служби не має. 
(на дату заповнення б іографічної довідки) 

Загальний стаж роботи 08 років, 10 місяців, 04 дня (на 01.01.2019 р.). 

Стаж державної служби не має. 

Стягнення не має. 
(які, ким і за що накладені) 



Трудова діяльність: 

11.2018 по даний 
час 

Голова Громадської організації «Соборна Україна» м. Біла Церква, 
Київської обл. 

03.2017 р. -
12.2018 р. 

Керівник Білоцерківської міської Служби підтримки ветеранів, 
учасників бойових дій, антитерористичної операції та членів їх сімей, 
м. Біла Церква, Київської обл. 

03.2016 р. -
12.2016 р. 

Заступник директора з юридичних та кадрових питань ТОВ «ПІКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ», м. Київ. 

09.2014 р. -
09.2015 р. 

Заступник командира реактивно-артилерійської батареї по роботі з 
особовим складом РеАДн 28 Окремій механізованій бригаді ЗСУ. 

03.2011 р. -
03.2016 р. 

Головний юрисконсульт, директор з юридичних та кадрових питань, 
заступник генерального директора ТОВ «Білоцерківські будматеріали», 
м. Біла Церква, Київської обл. 

12.2009 р. -
02.2010 р. 

Заступник директора ТОВ «Росава», м. Біла Церква, Київської обл. 

11.2008 р. -
12.2009 р. 

Юрисконсульт ТОВ «Ясен», м. Київ. 

Додаткова інформація: 

Диплом спеціаліста, Івано-Франківського національного технічного університету 
(стосовно освіти, п ідвищення рівня професійної компетентності , досвіду роботи, інша 

нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2015 рік, спеціальність «Менеджмент організацій 
додаткова інформація про особу, надана за її власним бажанням 

і адміністрування», кваліфікація «Менеджер-економіст». 
У 2018 роцігвступив до ВНЗ «Український католицький університет», м. Львів, на 
магістерську програму за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування». 

Контактний телефон 098 190-90-90 
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Вих. № 03 від «08» січня 2019 р. 

Інформація 

про результати діяльності ГО «Соборна Україна» 

1. Повна назва: Громадська організація «Соборна Україна». 
2. Скорочена назва: ГО «Соборна Україна». 
3. Ідентифікаційний код: 42623639. Здійснює свою діяльність на 

підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 13.11.2018 р., 
№13531020000009432. 

4. Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв 
Небесної Сотні, буд. 24. Контактний телефон: 098 190-90-90. Електрона 
адреса: ипіІе(І_икг@икг.пеІ 

5. Головною метою Організації є сприяння в реалізації прав і 
соціальних гарантій, щодо надання медичної, оздоровчої, психологічної, 
моральної, матеріальної та іншої допомоги передбаченої чинним 
законодавством України, для учасників бойових дій, з числа осіб які брали 
участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) і 
членів їх сімей. 

Основними напрямами діяльності Організації є: 

• відстоювання та представництво права і законних інтересів 
учасників бойових дій, з числа осіб які брали участь в 
антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил 
(ООС) і членів їх сімей; 

• відновлення та реабілітація учасників бойових дій, з числа осіб 
які брали участь в антитерористичній операції (АТО), операції 
об'єднаних сил (ООС) і членів їх сімей; 

• лікування та оздоровлення учасників бойових дій, з числа осіб які 
брали участь в антитерористичній операції (АТО), операції 
об'єднаних сил (ООС) і членів їх сімей; 



6. 

надання юридичної та консультаційної допомоги учасникам 
бойових дій, з числа осіб які брали участь в антитерористичній 
операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) і членів їх сімей; 
брати участь у благодійній та волонтерській діяльності; 
національно-патріотичне виховання молоді; 
здійснювати іншу діяльність та вживати інші заходи, що не 
суперечать чинному законодавству. 
Перелік заходів та програм, які реалізує ГО «Соборна Україна»: 
Постійний юридичний супровід учасників АТО (ООС) та членів 
їх сімей; 
Організація для дітей учасників АТО (ООС) майстер-класів, 
групових занять, заходів (малювання, вивчення іноземних мов, 
відвідування льодового катка, «Новорічні вогники» та ін.); 
Організація розважальних заходів для сімей учасників АТО 
(відвідування концертів, вистав, театру); 
Організація та проведення груп взаємопідтримки для членів 
сімей загиблих учасників АТО (ООС); 
Організація та проведення груп взаємопідтримки для учасників 
АТО (ООС) за принципом «рівний-рівному»; 
Сприяння в проведенні родинної реабілітації для учасників АТО 
(ООС) в м. Яремча. 

Голова організації Д. Яценко 
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