БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

1

Уповноваженого представника громадської організації «Фонд взаємної
підтримки «Відновлення» для участі в установчих зборах щодо формування
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)
Бригадир Сергій Якович

Член громадської організації «Фонд взаємної підтримки «Відновлення».
Контактний телефон: +380935675257
Народився в 1982 року в місті Ясинувата Донецької області.
Тимчасово не працюю.

Із 1989 по 1997 рік навчався в загальноосвітній школі № 45 у місті Одеса, з 1997 по 2000 рік
у Ліцеї Економіки і Права в місті Одеса.
Із 2000 по 2004 рік навчався в Одеському національному економічному університеті за
спеціальністю «банківська справа».
Із 2004 по 2008 рік - начальник відділу приватного підприємства «Фабрикант».
Із 2008 по 2014 рік - головний спеціаліст ГОВ «Капітал».
Із 2014 по 2015 рік служив у полку Нацгвардії «Азов».
Із 2015 по 2018 рік - кореспондент інформаційного порталу Хна], на, голова «Центру
екологічного моніторингу».
'
Із 2016 року і до сьогодні - член ГО «Відновлення».
Неодружений. Дітей не маю.
Судимостей не маю.
Із 2015 року фактично проживаю за адресою: місто Київ, вул. Полтавська, 5, |кв.57

019 р.

Громадська організація «Фонд взаємної підтримки «ВІДНОВЛЕННЯ»
02094, м. Київ, м. Київ, вулиця Червоноткацька, буд. 16-Б, 3318431@ атаіі.сот теп.(044) 331-84-31

Код ЄДРПОУ: 35181766
«02» травня 2019 року

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом звітного
періоду

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ «ВЩНОВЛЕННЯ>
2. ГО «ФВП «ВІДНОВЛЕННЯ»
(
3. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадсько-]' організації від
06.06.2007, № 0044-2007 Г.О.
4. Юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 16-Б, кв. 34
Фактична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 16-Б, кв. 34
Поштова адреса: 02094, м. Київ, Дніпровський район, вул. ЧервонотЦщька, буд. 16-Б,
кв. 34
Телефон: +38 (044) 331 84 31
5. Мета - захист соціальних, економічних і культурних інтересрз своїх членів,
провадження культурницької та просвітньої діяльності задля сприяння становленню
демократичного громадянського суспільства в Україні.
6. У консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади раніше участі не
брав.
;
7. Для виконання статутних завдань Організація протягом усього часу існування у
встановленому законом порядку:
сприяла розвитку освіти, культури, просвітницькій діяльності, виконанню програм,
пов’язаних із підвищенням соціального, економічного та правового статусу членів
Фонду та інших неприбуткових організацій;
- сприяла розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної
інфраструктури;
нефінансово і фінансово підтримувала інші неприбуткові організації, що брали
участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із розвитком демократичного
громадянського суспільства;
брала участь у формуванні єдиних, чітких і зрозумілих правил відносин між
органами виконавчої влади, контролюючими органами та підприємцями;
сприяла громадському контролю за діяльністю контролюючих осіб;
брала участь у формуванні державної політики у сфері боротьби з корупцією та
громадському контролі за сумлінністю виконання службовцями своїх обов’язків.

