Біографічна довідка уповноваженого представника благодійної організації
«Благодійного фонду «Народні скарби» на участь в установчих зборах
з формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (КМДА)
Аракеляна Артура Олександровича
Членство в ІҐС:

Голова правління

Місце роботи:

з 2011 року директор ТОВ “УМСЦ”

Громадянство:

громадянин України

дата народження:

народився 15 лютого 1963Р;.

Місце народження:

м. Київ

Освіта:

1970 -1980 р. - с/ш № 8 в м. Бровари Київської області;
1981 -1983 р. - служба в збройних силах СРСР;
1988 -1994 р. - Київський торгівельно-економічний
інститут, спеціальність: аудит.

Науковий ступінь, вчене
звання:
Нагороди, почесні звання:
Громадська діяльність:

з 2006 року по 2010 рік депутат Деснянської районної у
м. Києві ради.
З 20Ю р. Голова благодійного фонду «Народні Скарби»
з 2015 р. Голова Громадської Ради пру Деснянській РДА
міста Києва

Можливі напрямки роботи
у громадській раді:

Екологія, освіта, патріотичне виховання, культура,
зв'язки з громадськістю, підприємництво,
житлово-комунальної інфраструктура; містобудування.
1983 -1988 рік продавець у магазині "Універсам № 3" в
м. Києві;
1994 -1999 рік заступник директора ТОВ "Орієнтир";
1999 2001 рік директор ТОВ "УкрМаса-К";
2001 - 2011 рік директор ТОВ “Поділекспосервіс”;

Трудова діяльність

-

Контактні дані: м. Київ, просп. Маяковського, 26,
тел.: 050-414-70-07, е-таіі: аг1:сІе5п@ §таіІ.сот

ПІДПИС

Благодійний фонд «Народні Скарби»
Інформація про діяльність фонду
Благодійний фонд «Народні Скарби» відкритий і працює з квітня 2010 року.
Фонд співпрацює з наступними організаціями м. Києва: дитячими клубами,
школами,
садками,
органами
самоврядування
населення,
ЖЕКами,
ветеранськими та Громадськими організаціями.
Вектори діяльності фонду:
1. Діти та багатодітні с//и7 (школи та дитсадки, ОКЦ «Дивосвіт», ГО
багатодітних сімей «Велика Родина», ГО багатодітних сімей «Материнське
щастя», ГО художня студія «Троєшки», ДГО спортивний клуб «Десна», ДГО
клуб історико - технічного моделізму «Дніпро», БФ «Конвалія», ГО ГСК
«Сьогун Київ», Українська федерація натуральними пауерліфтингу «Ц)NРГ»).
Завдання і напрямок співпраці: проведення конкурсів і свят ( змотивуванням
та стимулюванням), відгородити дітей, підлітків і юнацтво від негативного
впливу вулиці, не залишати їх на самоті, направити енергію /цітей на творче
русло, на повагу до старших і знання своєї історії та своїх національних
традицій, виховати у них патріотизм і любов до своєї країни.
2. Ветерани, пенсіонери та інваліди
(ДРО «Всеукраїнська організація
інвалідів», ДРО «Діти війни», БФ ветеранів космодромів «Байконур», ГО
інвалідів зору «Інтеграція»).
Завдання і напрямок співпраці: організація взаємних зустрічей до
Державних і релігійних свят, організація виступів ветеранів у дитячих
клубах, садках і школах.
3. Екологія, ЖКГ та інше
(ГЕО «ЕкоСвіт», БО «Підтримка і допомога», ТОВ
«Червоного Хреста України».
Завдання і напрямок співпраці: організація зустрічей до Державних і
релігійних свят з малозабезпеченими мешканцями і багатодітними
родинами, допомога у влаштуванні їхніх дітей до дитячих та спортивних
клубів, надання благодійної допомоги.

