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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Уповноваженого представника громадської організації «Центр сприяння і розвитку 
громадських рад України» для участі в установчих зборах щодо формування 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

Вакуленко Володимир Григорович

Посада в ІГС: Член громадської організації 
Дата народження: 22.08.1980 
Українець.
Освіта: 2000-2005, Національний Університет Харчових Технологій «Менеджер 
організації та адміністрування», Спеціаліст.
Досвід роботи:
2005 -  2009 ВАТ ДП «Київхліб» «Хлібокомбінат №11».
11.2009 - 02.2013 Журналіст в інтернет виданні.
03.2013 -  10.2013 Організатор пейнтболу, корпоративів та іншого активного 
відпочинку.
27.11.2014 - 17.03.2015 Супервайзер по промо проектах компанія "Аква Маркет".
24.06.2015 Приватний підприємець.
16.07.2018 до цього часу -  адміністратор магазину «М’ясторія».

Місце проживання: м. Київ вул. Ревуцького, 18, кв. 137.
Мобільний телефон: 0684317726 
Ещаіі: у1абітігекор1а5і@атаі 1 .сот  .

Мотивація бути обраним до складу Громадської ради: здійснення громадського 
контролю за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, 
забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу др публічної 
інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним 
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Вакуленко В.Г.

Г олова

17.04, 2019

Назаренко Б.С.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Центр сприяння і розвитку 

громадських рад України» протягом звітного періоду (за 2019р.)

1. Назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ І 
РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ РАД УКРАЇНИ»

2. Скорочена назва організації: ГО «ЦЕНТР СПРИЯННЯ І РОЗВИТКУ 
ГРОМАДСЬКИХ РАД УКРАЇНИ»

3. Дані про легалізацію організації: ЄДРПОУ: 42843601
4. Місцезнаходження, телефон: 02068, м. Київ, пр-т Петра Григоренка, 3-А, кв. 7.
5. Мета та напрями діяльності: Основними напрямами діяльності громадської 

організації «Центр сприяння і розвитку громадських рад України» є:
громадянського 
правових актів,

забезпечення стійкого та всебічного функціонування системи 
суспільства, проведення громадської експертизи нормативно 
розвиток інформаційно-аналітичної культури вищих органів влади та 
політичного керівництва держави, розбудова громадянського суспільства, 
формування і розвиток експертного середовища, аналіз актуальних проблем 
українського суспільства та інше.

6. Інформація про діяльність громадської організації «Центр сприяння і 
розвитку громадських рад України»: За звітний період (з моменту створення
22.01.2019 і дотепер) ГО «Центр сприяння і розвитку громадських рад України» 
успішно співпрацює з громадськими радами при державних! органах влади, 
налагоджуючи взаємодію у сфері розвитку громадських рад та підвищенню їх 
ролі в громадянському суспільстві, утверджуючи принципи народовладдя, 
демократизації усіх сфер життя. ГО «Центр сприяння і розвитку громадських 
рад України» співпрацює з вітчизняними і закордонними урядовими, 
підприємницькими та громадськими структурами.

З повагою, 
Г олова


