
Додаток 1
до Порядку проведення конференцій 
громадських об’єднань та асоціацій, 

обрання членів Наглядової ради 
публічного акціонерного товариства 

“Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” 

та припинення їхніх повноважень 
(підпункт 1 пункту 5 розділу IV)

ЗАЯВА
на участь у конференції громадських об’єднань 

та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Найменування Г ромадська організація «Всеукраїнська Демократична дія»

Статус громадська організація

Сфера діяльності фізичне виховання та спорт
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації 18 квітня 2000 року
Місцезнаходження та контактні дані 01103, м.Київ. вул. Німанська, 10, кв. 4, 
050-259-78-45, demaction@ukr.net

(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону)

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів
Свідерська Наталія Володимирівна 
Пашко Сергій Олексійович 
Джердж Сергій Федорович 
Кулик Маїна Олегівна 
Трач Леся Володимирівна 
Петрук Іван Мефодійович

Опис діяльності упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 
участь у конференції
Протягом зазначеного періоду діяльність організації зосереджена на різних 
аспектах сприяння фізичному вихованню та спорту; сприянню формування та 
реалізації державної політики в сфері культури та спорту; розробці відповідних 
цільових програм; задоволенню спортивно-оздоровчих, творчих, освітньо - 
культурних потреб громад, організація вільного часу молоді, дітей та дорослого 
населення з пропагандою здорового способу життя; поліпшення здоров’я 
молоді, дітей та дорослих за допомогою спортивно-оздоровчих занять;
залучення громадян до активного громадського життя.

mailto:demaction@ukr.net


Перелік реалізованих проектів
Громадська ініціатива залучення молоді до заняття спортом та фізичною 
культурою в Глухівській ОТГ (Глухівський район, Сумська область); 
Широківській ОТГ (Снігурівський район, Миколаївська область); 
Воскресенській ОТГ (Вітовський район, Миколаївська область) Боратинській 
ОТГ (Луцький район, Волинська область); Ржищівській ОТГ (Кагарлицький 
район, Київська область), липень 2018 -  червень 2019 р.р.
Проект «Проєвропейська свідомість та фізичне здоров’я громад -  шлях 
реформування країни», червень 2017 -  квітень 2018 р.р.
Проект «Протидія інформаційній війні в Україні», червень 2015 -  лютий 2016 

Проведені заходи
2019 рік -  проведено соціологічне дослідження шляхом анкетування 
громадської оцінки якості та визначення потреб студентів та молоді щодо 
надання послуг з фізичної активності та спорту у Ржищівській ОТГ 
(Кагарлицький район, Київська область).

2019 - проведена прес-конференція «Практики аналізу потреб молоді в 
громадах» в Києві як підсумковий захід для презентації результатів громадської 
ініціативи та поширення досвіду. Метою було проведення підсумків 
результатів проекту та поширення досвіду. У заході взяли участь експерти, 
представники ОТГ, журналісти.

Друковані та електронні видання
Website: http: / /w w w .dem action.org.ua
Facebook: https: / /www.facebook.com/NGODemaction

Інформація про керівника

Свідерська Наталія Володимирівна, дата народження: 23.01.1972 
Освіта: 1994 р. -  закінчила Київський торговельно-економічний інститут. 
Спеціальність: Економіка і управління.
Професійний досвід роботи:
Вересень 2019 р -  президент ГО «Всеукраїнська Демократична дія».
З травня 2017р. -  тренерка з ґендерно-орієнтованого бюджетування в програмі 
ДОБРЕ (НДІ).
Березень -  Червень 2006 р. -  викладач Інституту державних закупівель.
2008 -2010 рр. -  викладач Київського національного торговельно- 
економічного університету.
1999-2006 рр. -  ТОВ «Реал Декор», директор.
1996-1998 рр. -  Міністерство освіти та науки України, провідний спеціаліст 
Управління професійно-технічної освіти.
З 2017 р. -  членкиня Ґендерної ради при МФО «Рівні можливості» Верховної 
ради України.

http://www.demaction.org.ua/
https://www.facebook.com/NGODemaction


З 2017р. -  членкиня Громадської ради при Державній казначейській службі 
України.
Навики проектної діяльності.
Підвищення кваліфікації:
2018 р. -  тренінг «Як підготувати якісну консультативну роботу» (Інститут

•  •  •  *  о  \  *економічних досліджень та політичних консультацій).
2016 р. -  курс «Неприбуткові організації: перезавантаження» (Київська 
бухгалтерська служба).
2015-2016 рр. -  курс навчання «Майстерня з ґендерного аналізу та ґендерного 
бюджетування» (Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні).
2013 р. -  School of Education Consultants (Fundacja Central European Academy). 
2010 p. -  міжнародний тренінг «Activities to raise the public awareness of * 
Ukraine’s society in the field of transatlantic issues» (Краків, Польща).
2009 p. -  тренінг «Managing Defence in the Wider Security Context» за сприяння 
Міністерства оборони Великобританії.
2009 р. -  міжнародний навчальний курс «Євроатлантична інтеграція: досвід
т—і • • •  / П П  * і —і • \Естонії» (Таллінн, Естонія).
2007 р. -  міжнародний семінар «Партнерство заради миру» (Сегед,
Угорщина).
2006 р -  міжнародний семінар «Близька Європа -  підготовка польсько- 
українська» (Краків, Польща).
Нагороди:
У 2017 році нагороджена Грамотою начальника Генерального Штабу - 
Головнокомандувача Збройних сил України за ініціативну громадську 
позицію та активну волонтерську діяльність.

Інформація про інших членів
15 членів ГО «Всеукраїнська Демократична дія»

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких
висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років
http://www.demaction.org.ua
https://www.facebook.com/NGODemaction
https://www.youtube.com/watch?v=dDpO-Y703cg
https://www.youtube.com/watch?v=JomZV5gMIwY

Президент
'ВСЕУКРАЇНСЬКА

ДЕІЧОКРАТНЧНАІІІЯ
Ід е н ти ф ік а ц ій н и й

(підпис)
Н.В. Свідерська

(ініціали, прізвище)

16.01.2020
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