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ІНФОРМАЦІЯ 
Про діяльність громадської організації «Скаути УНСО» 
 
ГО «Скаути УНСО» зорганізувалась  у вересні 2017 року. В тісній 

співпраці разом з громадськими організаціями патріотичного спрямування, а 
саме яворівська міська громадська організація «Українська Національна 
Самооборона», займались патріотичним вихованням молоді та здійснювали 
волонтерську допомогу військовим частинам та з початком російської 
агресії, адресно допомагали нашим бійцям в придбанні військової амуніції, 
про що маємо письмові подяки від самих воїнів. 
          Головною метою Організації є здійснення захисту прав та свобод членів 
Організації, задоволення економічних, соціальних, культурних, освітніх, 
наукових, спортивних та інших інтересів, а також сприяння у вихованні дітей 
та юнацтва на засадах єдності духовного змісту особистості, відповідальності 
перед суспільством та зобов’язань перед собою. 
                  Основними напрямками діяльності Організації є: 
        пропаганда та популяризація здорового способу життя серед населення 
та членів Організації; 
        сприяння у фізичному, духовному, інтелектуальному розвитку членів 
Організації; 
         сприяння здійсненні членами Організації творчих ініціатив; 
         розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із іншими об’єднаннями 
громадян, що мають споріднену мету та завдання; 
         надання практичної, організаційної та методичної допомоги членам 
Організації; 
         проведення любительських спортивних змагань, запровадження 
нововведень серед практичних видів спорту з метою покращення рівня 
обізнаності членів Організації у сфері фізичної культури; 
          здійснення інших завдань, що сприяють досягненню головної мети 
діяльності та не суперечать законодавству. 

 
Наша молодь активно долучається до патріотичних заходів районного, 

обласного та всеукраїнського рівня, це різноманітні заходи національно-
патріотичного характеру та патріотичні квести, вишколи, таборування, 
військово-патріотичні змагання.  

 
          За цей час «Скаути УНСО» неодноразово приймали участь в різних 
патріотичних заходах і змаганнях. Зокрема 19 серпня 2018 року команда 
«Скаутів УНСО» завоювала третє місце зі стрільби з пневматичної гвинтівки 
у відкритих обласних військово-патріотичних змаганнях «Зорі звитяги».     
          «Скаути УНСО» відзначені подякою від Всеукраїнського об»єднання 
військово-патріотичних організацій. «Скаути УНСО» 17-19 травня 2019 року 
були залучені до Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), 
«Джура-Прикордонник». 
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19 червня 2019 р. змагання в м. Яворів на честь 112 річниці з дня 
народження Романа Шухевича; 

15 липня 2019 р. долучились до святкування Дня міста Яворів; 
1 серпня 2019 р. приймали участь у вишколі «Золоті Леви» у Карпатах 

м. Сколе;  
18 серпня 2019 р. брали участь у Львівських обласних військово-

патріотичних змаганнях «Зорі звитяги»; 
15 вересня 2019 р. представляли Яворівщину на фестивалі «Вітер – на – 

Дії»; 
14 жовтня 2019 р. брали участь у районних патріотичних змаганнях 

«Ігри патріотів»; 
6 грудня 2019 р. участь у змаганнях на кубок міста Львова з нагоди 

свята Збройних Сил України; 
24-26 січня 2020 р. зайняли 1місце у Всеукраїнському військово-

спортивному турнірі «Бойова готовність» у м. Фастів; 
8 лютого 2020 р. приймали участь у військово-патріотичних змаганнях 

на кубок «Боривітер» м. Бориспіль; 
28 лютого 2020 р. були присутніми на Дні відкритих дверей 

Національної академії сухопутних військ; 
14 березня 2020 р. долучились до акції привітано до Дня українського 

добровольця 
За цей період крім військово-патріотичного виховання молоді та 

поширення волонтерського руху в районі приміщення використовувались 
для створення бібліотеки національно-патріотичного спрямування з книг, які 
отримували в нагороду у різноманітних патріотичних заходах.  

Це коротка історія ГО «Скаути УНСО». 
 
 
 
 Керівник ГО «Скаути УНСО» 

                                                                        Данилова Г.Г. 
 
 
05 липня 2021 року                                        
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АВТОБІОГРАФІЯ 
Данилова Галина Григорівна 

 
ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ: 

                                             
Дата народження: 14.08.1968 року 
Місце народження: м. Львів 
місце проживання: м. Львів, вул. Інструментальна 32-в кВ.4,  
Контактна адреса: 79068, м. Львів, вул. Інструментальна 32-в кВ.4,  
7900.., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 7, 4-й поверх, офіс 17 
тел. (032)78-82-89, моб. (097)591-84-00 
E-mail: …..@gmail.com  
 
СІМЕЙНИЙ СТАН: 
 Одружена, перебуваю в шлюбі з Даниловим Дмитром 
Дмитровичем з 1987 року . Від шлюбу маю двоє дітей: сина - Данилова 
Володимира 1989 року народження та доньку Данилову Софію 2002 
року народження. 
 
ОСВІТА: 

Закінчила середню загальноосвітню школу №59 м. Львова. В 
подальшому навчалась з 1985 по 1991 роки на філологічному 
факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка, який 
успішно закінчила в 1991 році і здобула вищу філологічну освіту. 

В 1992 році закінчила курси польської мови в м. Кракові 
(Польща). 

В 2004 році закінчила курси екскурсоводів в м. Львові з 
можливістю проведення ознайомчих і краєзнавчих турів. 
 
РОБОТА та ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 

З 1992  по 1995 роки мешкала і працювала в Польщі в 
дошкільному навчальному закладі м. ….; 

З 2000 по 2002 роки працювала на посаді викладача зарубіжної 
літератури приватної школи «Відродження». 

З 2007 по 2010 роки працювала адміністратором готелю 
«Електрон» у м. Львові. 

З 2013 року і по даний час являюся директором Агенції 
іноземних мов «Galina». 
 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 

З 11.09.2017 року і по даний час являюсь керівником громадської 
організації «Скаути УНСО». 
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За цей час «Скаути УНСО» неодноразово приймали участь в 
різних патріотичних заходах і змаганнях. Зокрема 19 серпня 2018 року 
команда «Скаутів УНСО» завоювала третє місце зі стрільби з 
пневматичної гвинтівки у відкритих обласних військово-патріотичних 
змаганнях «Зорі звитяги». «Скаути УНСО» відзначені подякою від 
Всеукраїнського об»єднання військово-патріотичних організацій. 
«Скаути УНСО» 17-19 травня 2019 року були залучені до 
Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), «Джура-
Прикордонник». 

Керівник ГО «Скаути УНСО» в 2018 році відзначена подякою за 
багаторічну роботу в напрямку військово-патріотичного виховання 
молоді, популяризацію військової служби, фахову підготовку юних 
захисників України щодо участі в відкритій військово-патріотичній грі 
«Юний розвідник України та з нагоди дня розвідки України. 
Відзначена в 2018 році подякою Яворівської районної адміністрації та 
Яворівської районної ради з нагоди дня захисника України. Також 
відзначена знаком народної пошани ВО «Країна» з нагоди 25-річчя 
Незалежності України. 

Як керівник ГО «Скаути УНСО» пройшла навчання в 
антикорупційній школі «Майстерня активних громадян» в липні 2016 
року.  29 квітня 2018 року брала участь в Антикорупційному семінарі, 
який проходив в м. Чернівці і був організований ГО «Лабораторія 
демократичних трансформацій» 

 
ІНШЕ: 
• Вільно володію польською, російською і англійською мовами, 

середній рівень володіння іспанською; 
• Учасниця понад 30-ти національно-патріотичних заходів, що 

проводились на Львівщині та інших регіонах України; 
•    Маю досвід викладацької діяльності та діяльності екскурсоводом; 
•  Неодноразово проходила стажування з питання національно-
патріотичної освіти серед молоді; 
•    Маю водійське посвідчення категорії „Б”; 
•    Захоплення – спорт, туризм, подорожі, стрільба, польська мова. 
 
05 липня 2021 року                                       Данилова Г.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 


