Біографічна довідка

МАКЕЄВ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Народився 08.02.1960 року в м. Дніпропетровську.
В 1977 році закінчив середню школу №43 м.Дніпропетровська.
З 1977 року, до призову в армію, працював фрезерувальником на ПО
«Дніпротяжбуммаш».
З 1978 по 1980 рік проходив строкову службу в рядах армії.
Після демобілізації, в 1980 році, працював в енергосиловому цеху ПО
«Дніпротяжбуммаш» електромонтером 2 розряду. За направленням ПО
«Дніпротяжбуммаш»
був зарахований до
Підготовчого відділення
Дніпропетровського гірничого інституту.
В 1986 році з відзнакою закінчив денне відділення ДГІ по спеціальності
«Електропостачання промислових підприємств, міст та с/х», з присвоєнням
кваліфікації інженера-електрика.
Після закінчення ВУЗу до 1990 року працював майстром мереж та підстанцій
ПО «Дніпротяжбуммаш».
В 1991 році був переведений на посаду інженера-електрика І категорії
служби Головного енергетика ПО «Дніпротяжбуммаш».
З жовтня 1991 року був прийнятий інженером II категорії до служби
енергонагляду
«Дніпропетровських
електричних
мереж»
«ЕК
Дніпрообленерго».

З 1992 по 1999 рік працював інспектором інспекції енергонагляду служби
енергоінспекцій ДЕМ «ЕК Дніпрообленерго».
В подальшому, до березня 2003 року, працював заступником директора
«Сібелсвітлотех-Дніпро».
З березня 2003 по березень 2004 року працював майстром ОДС
«Дніпропетровських східних електричних мереж» «ЕК Дніпрообленерго».
В подальшому, до травня 2005 року, працював в обласній службі міських
електричних мереж «ЕК Дніпрообленерго».
З травня 2005 року по теперішній час працюю провідним інженером ВТВ з
протиаварійної роботи в «Дніпропетровських міських електричних мережах»
«ЕК Дніпрообленерго».
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Ін ф о рм ац ія про д ія л ьн ість

Одним із напрямів діяльності Дніпропетровської єпархії Української
Православної Церкви Київського Патріархату є питання соціальної політики,

гуманітарної допомоги, волонтерської діяльності.
Така діяльність Дніпропетровської єпархії УПЦ КП здійсню ється за такими
напрямами:
• надання допомоги населеною з метою підтримки малозабезпечених,

•

безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують
соціальної реабілітації;
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної
ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду,
правових режимів надзвичайного чи воєнного стану,
проведення
антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним
особам;

•

надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в
реалізації своїх прав і законних інтересів;

•

проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного
середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного
середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

•

участь в роботі державних органів та установ задля впровадження реформ
в різноманітних сф ерах життя насення.
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