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02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, буд. 45, кв. 79; ЄДРПОУ 39212525
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника Благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечна Дарниця»
уповноваженого на участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з формування
нового складу Громадської ради при виконавчому органі КМР (КМДА)
ТУРКЕНЯ ІННА ГРИГОРІВНА
Контактна інформація:
поштова та електронна адреса,
контактний телефон (робочий,
мобільний)
Число, місяць і рік народження

02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 45, кв. 79,
тел (факс) - 0674037862
електронна адреса - 1 іпка@.Ьіатіг.пеІ

Освіта

Вища, НПУ ім. Драгоманова, спеціальність «Політологія»,
кваліфікація викладач політології, вчителя соціальногуманітарних дисциплін.
Київський національний університет
внутрішніх справ за
спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист.

Науковий ступінь, вчене звання

Не має

06.01.1978 р.н.

(
Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Нагороджена медаллю «За гідність та пар(Т ІО ТИ ЗМ »,
Грамотою Центральної виборчої комі сії (2012 та Подякою
Центральної виборчої комісії (2014).
У 2015 та в 2016 роках за вагомий особисний внесок у соціальноекономічний та культурний розвиток р<ійону отримала Подяку
Голови Дарницької районної у м істі Києві державної
адміністрації.

Місце роботи, посада

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дарницького району м. Києва», начальник відділу

Голова наглядової ради
і
Т руд ова д іял ьніст ь
|
2000-2016 - Приватне підприємство «Бюро юридичного захисту «Ваш адвокат», начальник відділу політикоправового аналізу, 2014-2017 - БО «Благодійний фонд «Безпечна Дарниця», голова наглядової ради.
2017 - по теперішній час - начальник відділу управління майном КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дарницького району м. Києва»
|
На даний час не є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
місцевої ради, посадовою особою органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
місцевого самоврядування
1
Громадська діяльність
Засновник Фонду «Безпечна Дарниця», експертка з тендерних питань, членкиня Громадської ради при
Міжфракційному об’єднанні «Рівні можливості».
Керівник секретаріату Громадської ради при Дарницькій районній у місті Києві державній адміністрації
2015-2017 року, перший заступник Голови Громадської ради при Дарницькій район тій в м. Києві державній
адміністрації - 2017-2019 року . Секретар Ради Волонтерів Дарницького району м Києва, Голова Жіночої
Консультативної ради Дарницького району.
Посада в ІГС
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02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, буд. 45, кв. 79; ЄДРПОУ 39212525
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Благодійної організації
«Благодійний фонд «Безпечна Дарниця»
протягом 2018-2019 року
Повна назва ІГС: Благодійна організація «Благодійний фонд «Безпечна

1.
Дарниця»
Скорочена назва ІГС: БФ «Безпечна Дарниця»
2.
Дані про легалізацію ІГС:
!
3.
Дата на номер запису в ЄДР: 13.05.2014 року № 10651020000018633, ЄДРПОУ
39212525
І
4.
Адреса, контакти: 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, буд. 45, к. 79, т.м. 0674037862

5.
Мета та напрями діяльності. Основною метою діяльності благодійного фонду є
надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної
діяльності, визначених статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних
інтересах.
|
Напрямки діяльності Фонду направлені на захист інтересів та надання соціальнопсихологічної та гуманітарної допомоги:
|
- Військовослужбовцям які перебували або перебувають в зоні АТО та їх родини;
- Особи, які постраждали в наслідок соціальних конфліктів (ВПО);
Особи з інвалідністю;
- Малозабезпечені, багатодітні родини та сімї, які перебувають у складних життєвих
обставинах;
- Жінки, які потерпіли від фізичного насильства в родині.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ 6.
Громадська рада при Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації, Громадська
рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київська | міська державна
адміністрація), Рада Волонтерів Дарницького району м. Києва, Жіноча Консультативна
Рада Дарницького району.
|
7.
Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду
Відповідно до сучасних суспільних викликів, сьогодні основними пріоритетами в
діяльності БФ «Безпечна Дарниця» є робота з жінками, які потерпають від насильства в
родині, особами з інвалідністю, родинами учасників АТО та сім’ями, які перебувають в
складних життєвих обставинах, їх психологічна та матеріальна підтримка.
На сьогодні, фонд має оперативний штаб, де мешканці м. Києва, насамперед з
числа ВПО та особи, які перебувають в складних життєвих обставинах, можуть отримати
психологічну підтримку та гуманітарну допомогу.
З метою профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя
серед дітей та молоді Фонд був співорганізатором різноманітних спортивно-масових
заходів та інформаційно-пропагандистських проектів в м. Києві («В країні Здоровляндїї»,
«Здорова молодь - здорова нація»)
Було реалізовано проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції
ВПО в місцеві громади та їх роль в процесі миротворення в Україні» за підтримки

Українського жіночого фонду, Інституту миру СІЛА та Глобального фонду для жінок.
Мета проекту: подолати уставлені стереотипи про Схід та Захід України, зменшити
соціальну та психологічну напругу, що існує між ВПО і приймаючою місцевою громадою
шляхом організації подорожей для внутрішньо-переміщених осіб.
і
Фонд був співорганізатором конкурсу «Мир у погляді дитячому».
Учасники фонду активно займаються створенням притулку; дляжінок
в
Дарницькому районі та залучені в робочу групу з питань впровадження новітніхформ і
методів роботи щодо попередження насильства в сімї.
1
У 2018 році Фонд реалізував проект «Жіноча рада - дієва влада» за підтримки
Українського Жіночого Фонду, мета якого залучення жінок до прийняття рішень та
формування місцевих політик через створення Жіночих рад, як консультативно-дорадчі
органи при виконавчих органах влади.
Крім того, Фондом реалізовано проект «Жінка творить історію». Метою проекту
було виготовлення та поширення інформаційних плакатів про видатних жінок України, на
честь яких названі вулиці в місті Києві.
За підтримки Міпогіїі К.і§Шз Огоир Еигоре реалізувався проект «Партнерство для
всіх: розробка стратегій соціально-економічного співробітництва між ромськими
громадами та місцевими органами влади».
Наразі у місті Києві Фонд^реалізує проект «Неслабка стать: курей самооборони для
жінок», мета якого навчи^^^цокуШ врчкам ефективної самооборони та мобілізації
ня стресових ситуацій.
внутрішніх ресурсів у разі
Директор

Мельничук В. А.

