Біографічна довідка уповноваженого представника
__________________ Скрипник В'ячеславВолодим ирович__________
(назва інституту громадського суспільства)

на участь в установчих зборах з формування Громадської ради
при Київській міській державній адміністрацій
ПІБ

Скрипник В'ячеслав Володимирович

Працює
Громадянство

Безробітний
Українське

Число, місяць, рік народження 04.09.1984 р.
Місце народження
Україна, Київ
Освіта
Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння мовами

Українська, російська

Нагороди, почесні звання

Відсутні

Досвід роботи в органах,
громадська робота
Трудова діяльність

Спортивний тренер

Вища
Відсутній

Додаткова інформація
Членство в інших ІГС

Немає

Контактна інформація
р+-380964813140
Можливий напрямок роботи у
Громадській раді
(

Ф О Н І ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
м.

Київ. №7- М е.ігм и кт ш , НІ________________________

(№44)20568X6

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності

1. Повна назва ІГС: б: іа голій на організація «Ф онд 1 е р о т Радянського
Союзу, повних кавалерів ордена Слави з соціального захи оіу ветеранів та
членів іх сімей 9-ї(216-ї) Гвардійської Маріупольсько-Ьсрліпської ордена
Леніна Червоногірапорної. ордена Ііогдана Х мельницького II ступеню
винищувальної авіаційної дивізії (фонд Героїв Радянського Союзу з
соціального захисту ветеранів та членів їх сімей)
2. Д ані про легалізацію ІГС: код СДР1ІОУ 25699550
3. Адреса, контакти: м. Київ. пул. Мельникова, 81, тел.: (044)205-68-86
4. Мста та напрями діяльності: задоволення та зачне і соціальних,
економічних, правових, політичних та інших інтересів своїх членів,
сприяння розвитку громадянського суспільства та м іс ц е в о ю
самоврядування, демократизації процесів народного волевиявлення,
підтримка та розвиток громадських ініціатив, сприяння розвитку усіх
форм та напрямків соціального партнерства органів влади, с у б ’єктів
господарювання та неурядових організацій.
5. Результати діяльності I I Є, м ож ливий досвід співпраці з органами
влади: регулярна участь у нарадах, виїзних нарадах, засіданнях, робочих
групах і комісіях при органах виконавчої влади.

Ь.Програми т а проекти, рецензовані протнголі звітного періоду (назва
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результ ат ):
- підготовка пропозицій з питання вдосконалення законодавства:
- узагальнення і аналіз практики вирішення ветеранських спорів і розробка
на цій ослові рекомендацій щодо вдосконалення законодавства;
--сприяння розробці і участі в реалізації програм п ідвищ ен ня прав
ветеранів, представників їх сімей, інших су б 'єк т ів і уч асн и ків війни;

