БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника громадської організації «Рішучі громадяни» для
участі в установчих зборах щодо формування Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації)
Крижанівська Анастасія Вадимівна

Член громадської організації «Фонд взаємної підтримки «Відновлення».
Контактний телефон: +380630638297
Народилася в 1985 року в місті Калинівка Вінницької області.
Фрілансер.

Із 2000 по 2004 рік навчалася в Бердичівському політехнічному коледжі за спеціальністю
«Програмування ПК а АС».
Із 2004 по 2005 рік - навчалася в Житомирському політехнічному інституті за спеціальністю
«Програмування».
Із 2016 по сьогодні навчаюся в Хмельницькому національному університеті за
і
спеціальністю «Маркетинг».
|
Із 2004 по 2006 рік оператор ПК у ТОВ “КОТС”.

;

Із 2006 по 2007 рік - декретна відпустка.
Із 2007 по 2008 - менеджер з реклами ТОВ “Євроспорт+”.
Із 2007 по 2008 - програміст ТОВ “Бердичів-Агро”.
Із 2009 по 2011 - директор ПП “Крижанівська А.В.”, фрілансер.
Із 2011 по 2013 - фрілансер.

і

Із 2013 по 2015 - член координаційної ради ТО “Медичний контроль”.
Із 2015 по сьогодні - фрілансер.

Одружена. Є син.
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Судимостей не маю.
Із 2015 року фактично проживаю за адресою: місто Київ, вул. Харавське шосе, 146 кв.74
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Громадська організація «Рішучі громадяни»

і

02222, м. Київ, вулиця Сабурова, буд. 8 гіакискі@ткискі.ог§ тел.(044) 599-10-12
Код ЄДРПОУ: 39784206

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Рішучі громадяни»
протягом звітного періоду (2018-2019рр..)
1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РІШУЧІ ГРОМАДЯНИ»
2 . ГО «РГ»
3. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації від
07.05.2015, № 10681020000039608
4 . Юридична адреса: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 8
5. Фактична адреса:: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 8
6. Поштова адреса: 02222, м. К и їв,: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 8
Телефон: +38 (0681439583)
7. Мета - розвиток України на засадах індивідуальної відповідальносїи в межах законів,
визначених незалежно від політики і захищених незалежною судовою системою.
Розвиток громадського суспільства, як основи для розвитку ^країни, зміцнення
економічної, військової та політичної незалежності України шляхом впровадження
ефективних реформ через свої представників в органах влади усіх рівнів.
8 . Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади члени громадської ради при Деснянській районній в
місті Києві державній
адміністрації з 2017 року.
9. Результати діяльності:
- Зупинили стихійні звалища на вулиці Глухівській та на Макаренка
- Припинили спалювання та випалювання резини на вулиці Закревського
- Повернули автомобілі людям зі штраф стоянки на вулиці Бальзака 16-18
- Зупинили вивіз піску з Пухіської та Ожогового центру
}
- Зупинили намив піску на озері Алмазне та на Десенці
|
- Припинили незаконне будівництво московського патріархату по вулиці Лиськівська
- 12 березня 2016 провели свято Масляної в парку Доброволець, по вулиці Лисківська,
активістами було прибрано сміття.
!
- Зупинили спробу встановлення газових заправок на вулиці Закревського 39 і 81
- Нами виявлена вирубка дерев у парку Дружби народів в Києві (Деснянський районі),
розпочате ЄРДР , екологічна комісія нарахувала збитків на 21 мільйон гривень, справа
передана до суду.
- Розпочато кримінальне провадження за нашою заявою по 17 незгіконно встановленим
газових заправках.

