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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника громадської організації «Громадянський рух
підтримки реформ» для участі в установчих зборах щодо формування! Громадської
ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації)
Назаренко Богдан Станіславович

Дата народження: 26 вересня 1971 року
Національність: українець
Посада в ІГС: член громадської організації «Громадянський рух підтримки
реформ».
Сімейний стан: одружений, двоє дітей.
Адреса: м. Київ, пр-т Григоренка, 3-а, кв. 7
Контактні телефони: д.т.: 572 50 98, СБМ А: 227 55 79, м.т.: 095 719 77 58
Е-шаіІ: 2275579@ §шаі1.сот
Освіта

1989- 1994 рр.

вища, спеціаліст, Український Державний
педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,
спеціальність «Історія і право», кваліфікація
«вчитель історії і права».

Досвід роботи
09.1988 -06.1989

01.1994-05.1994
07.1994 -07.1996
07.1996-09.1998
09.1998 -06.1999
06.1999-07.2001
07.2001 - 06.2007

Робітник по прибиранню території виробничих та службових
приміщень Меморіального комплексу «Український державний
музей історії ВВВ 1944-1945 рр.».
Вчитель історії і права СНІ № 147.
Референт-організатор апарату Політради партії Трудовий Конгрес
України.
Заступник керівника відділу організаційної роботи секретаріату
Народно-демократичної партії.
(
Керівник Секретаріату Народно-демократичної ліги молоді.
Голова Київського міського осередку Народно-демократичної ліги
молоді.
Директор Дніпровського районного у м. Києві центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді.

06.2007 - 10.2008

10.2008- 11.2009
12.2009-12.2010
12.2010 - 01.2012
0 1 .2 0 1 2 - 12.2012
12.2012 0 1 .2 0 1 3 02.2013 - 11.2014
03.2015 03.2015-04.2017
0 5 .2 0 1 6 0 7 .2 0 1 7 02.2018 -

Заступник начальника - начальник відділу соціальних програм
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної
у м. Києві державної адміністрації.
|
Начальник Управління у справах сім’ї, молОді та спорту
Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.
Начальник Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дарницької
районної у м. Києві державної адміністрації.
Голова Київського міського комітету молодіжних організацій.
Фахівець-аналітик ДП «Моніторінг ЗМІ України». >
Виконавчий директор БО «Планета дітей»
Головний спеціаліст КМО ФСТ «Спартак»
і
Член Громадської ради при Дарницькій РДА
Помічник-консультант народного депутата України
Голова Громадської ради при Дарницькій РДА
Член громадської організації «Громадянський {рух підтримки
реформ»
Голова Громадської ради при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації)
Член Громадської ради Фонду соціального страхування України

Мотивація бути обраним до складу Громадської ради: робота в сприянні реалізації, громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органу влади.

23.04.2019
Назаренко Б.С.

к&мдгічги :іх;реса; 02121. м. Ки
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Громадянський рух
підтримки реформ» протягом звітного періоду (2018-2019рр..)
1. Назва організації: Громадська організація «Громадянський рух
підтримки реформ»
2. Скорочена назва організації: ГО «Громадянський рух підтримки
реформ»
3. Дані про легалізацію організації: Серія ААБ № 339976
4. Місцезнаходження, телефон: 02121, м. Київ, вул. Автопаркова, 76,
+380 (63) 730-49-93
|
5. Мета та напрями діяльності: Реалізація та захист інтересів, прав і
свобод членів організації шляхом поєднання зусиль громадян з метою
підтримки реформ.
6. Інформація про діяльність громадської організації «Громадянський
рух підтримки реформ»:
- Проект «Наша Дарниця». Мета - інформування мешканців про
прийняті законопроекти. Учасники проекту - мешканці міста Києва.
Результат - здобуті знання жителів.
- Інформаційна робота щодо прав і свобод людини. Мета - висвітлення
законних прав та обов’язків людини. Учасники - мешканці міста
Києва. Результат - орієнтованість та обізнаність своїх раконних прав.
- Постійна організація і проведення заходів («круглих столів»,
семінарів, обговорень, консультацій, зустрічей, тощо), спрямованих на
розвиток громадянського суспільства.

