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Вих 11 від 02.05.2019
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Уповноваженого представник Благодійної Організації «Благодійного Фонду «Сонце для дітей» 
для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради (КМДА) „

£  Бєлянкіна-Криницька Ірина Борисівна

Місце роботи: ТОВ Телеканал «Прямий» декретна відпустка

Посада в ІГС: засновник, виконуючий обовязки директора БО «БФ «Сонце для дітей»

Рік народження: 15.05.1984 

Г ромадянства: Громадянка України

Освіта: 2001-2005 г. Націонільний університет внутрішніх справ,спеціальність: правознавство, 

кваліфікація юрист.
2010-2013 г. Міжнародний науково-технічний університет ім.Ю.Бугая, спеціальність: фізична реабілітація, 
кваліфікація спеціаліста з фізичної реабілітації, вчитель-реабілітолог.

2015-2017 г.Національний педагогічний університет ім.Драгоманова. Спеціальність: дорадництво 
Консультант у сфері освіти. Магістр 
Володіння мовами: українська, російська, англійська

_
Трудова діяльність:2005-2007рр. МВС України, слідчий Дарницького ГУ ГУ МВС України

2007-2018рр. ТОВ Телеканал «Тоніс», ТОВ Телеканал «Прямий» Ст.менеджер закупок кіно та 
телепродукції е?програмному відділі. Декретна відпустка

01.11.2018 року В.О.Директора Благодійної Організації «Благодійного Фонду «Сонце для дітей» 

Контактна інформація: £

02055, м.Київ, вул.Урлівська буд.36,кв.313 ; 

телефон +38 09*7 647 67 51 

іпїогт009@икг.пеІ ’

Уповноважений представник  ^   Бєлянкіна-Криницька І.Б.

В.о.Директора>* Бєлянкіна-Криницька І.Б.

БФ «Сонце для Дітей» - над яє підтримку дітям з ЦД 
+38 097 647 67 51 
+38 097 854 38 00 

е-таІІ: ЬІ.зопсе@ атаіІ.сот
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Вих. 10 від 02.05.2019

і Інформація

Про результати діяльності Благодійної Організації «Благодійного Фонду «Сонце 
період з 01 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року.

Результати профільної

для дітей» в

діяльності з 01 квітня 2018 року до 15 квітня 2019 року!
Назва заходу Дата проведення Місце проведення Партнери

1.

Проведення майстер-класів, 
арт-терепевничні заходи, 

квести в дитячій лікарні №6 
відділення ендокринології^.

Два раза на місяць по 
четвергам

Шевченківський р-н
1

’ ГО «Сонце для дітей»
1

2.

Проведення майстер-класів в 
Інституті ендокринології та 
обміну речовин 
ім. З.П.Комісвренка НАМП 
України

Два рази на місяць по 
середам Оболонський р-н ГО «Сонце для дітей»

3.

Проведення семінару 
про новинки в сфері 
профілактики Цукрового 
Діабету 1 типу і

травень 2018 
жовтень 2018

Дарницький р-н 
Шевченківський р-н

1
ГО «Сонце для дітей»

4.

у *
Організація проекту для *- 
підлітків “Здорове 
харчування”
Відкрита ку \ня

15 грудня ІЦ бізнес центр

і}
ГО «Сонце для дітей»

6

Організація, конкурсів для 
діток з цукровим діабетом 
1 .Присвячений до 
Всесвітнього дня боротьби 3 
Діабету; 2.Присвячений до 
Великодня. |

14.11.2018
23.04.2019

На всій території 
України

ГО «Сонце д і
•>

я дітей»

7
Проведення екскурсій для -С 
діток з цукровим діабетом

18.04.2018
28.05.2018

Київська обл. ГО «Сонце д|ія дітей»

8. Проведення скриненгів 
, *

26.04.2018
13.11.2019
14.11.2019
30.10.2019

Дарницький р-н ГО «С онц | для дітей»

9.

Розробка 
інформаційних плакатів 

та  листівок що до 
допомоги та розуміння % 

цукрового діабету та к„ 
розповсудження їх.

На всій території 
України

і  {
ГО «Сонце для дітей»

і
і

10.

Підготовка та Організація .... 
проекту «Допомога дітям 

впершевиявдених із 
цукровим діабетом в дитячій 

лікарні «Охматдит»

3 23.04.2019 Шевченківський

і

ГО «Сонце для дітей»

і
В.о. Директора Бєлянкіна-Криницька І.Б.


