Б ІО Г Р А Ф ІЧ Н А Д О В ІД К А
делегованого представника Г О «Вічна Україна»
Чеславський В о л о д и м и р Євгенович
(прізвище, ім'я, по батькові)
Подається на член громадської ради при виконавчому органі Київської міської
ради ГКиївської міської державної адміністрацій
(найменування посади)
Працює Голова Г О «Вічна Україна» з 2019 року по теперешній час
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу )
Громадянство
України_______________________ _ _ _ _______ _ _______ __
Число, місяць і рік народження

16 серпня 1977 року

_____________

_

Місце народження

Україна, м. Київ
(держава, область, місто, район, село)
Освіта виша економічна, міжнародна економіка.
■ Національна академія управління. 1999 р і к . Фінанси
- Національна академія управління. 2005 рік, міжнародна економіка
- 2009-2010 навчання в К и їв с ь к о м у національному університеті будівництва
і архітектури (К Н У Б А Ї. спеціальність міське будівництво і господарство
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата
закінчення, спеціальність та кваліфікація)
Науковий ступінь, вчене звання магістр міжнародна економіка. 2005 рік_____

Володіння мовами українська, російська - вільна, англійська - аДуапсед.
турецька — аДуапсей.
(якими, якою мірою)
Нагороди, почесні звання Грамота Голови адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту генерал-майором Мальковим М .І. (2016 рікУ.
Загальний стаж роботи

16 рок ів____________ ___________________________________________
Трудова діяльність

-

"
-

2007 рік - архітектор ТО В “ Ербек”
'
з 2008 до 2010 рік — архітектор в Українському державному проектнотехнологічному
і
науково-дослідному
інституті
ц и в іл ь н о ї
авіації
“ Украє ро проект” .
|
з 2010 р по 2012 - заступник директора ТО В “ Ф-стиль” та
ТО В “ А.В.А-Лайн”
|
з 2012 року по цей час - директор. ТОВ “ БК “ Н А Ш К Р А Й ” _______________

Додаткова інформація
*

*

'

%

У

:

Голова Г О «Вкладники проти розкрадання “ Фінініиіативи» з 2016 року
по теперешній час

. .____________

Голова ГО «Вічна Україна» з 2019>року по теперешній час.
Є експертом у галузі будівництво, архітектура, благоустрій
Напрямок роботи у громадській раді - будівництво. архітектура. благоустрій
Контактна інформація
Адреса: м.Київ, вул. Хрещатик, 22, а/с 46В, Чеславському Володимиру Євгеновичу
ТЄЛ; У о б. 097 304-32-42
1
е-йіаіі: 3043242@икг.пе1;

(прізвище, ініціали)

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ініціативною групою
Протокол №1
|
від 24 квітня 2019 року
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2017 — 2018 років
1. Назва інституту громадянського суспільства (ІГС).
Громадська організація “Вічна Україна”
2. Скорочена назва ІГС.
ГО “Вічна Україна”
3. Дані про легалізацію ІГС.

,

Дата державноїреєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до
Єдиного державного реєстру — Дата запису: 18.01.2019
Номер запису: 1 074102 0000 082709
Ідентифікаційний код юридичної особи - 42760179
4. Адреса, контакти (телефон стаціонарний, мобільний, електронна адреса).
Адреса для листування: м. Київ, вул, Хрещатик 22, а/с 468, Чеславському
Володимиру,
Мобільний телефон: +30973043242
3043242@икг.пеі

і
[і

5. Мета та напрями діяльності.
Мета ГО “Вічна Україна”: Основною метою створення та діяльності
Організації є єднання громадян, громадських організацій, територіальних
громад і регіонів навколо ідеї захисту інтересів України та українців,
ствердження миру на засадах територіальної цілісності і незалежності
української держави, розробка та впровадження ініціатив і концепцій,
формулювання ідей та проектів, формування громадської думки щодо сучасної і
перспективної моделі соціально-економічного розвитку України, її політичної
системи, функціонування державних інституцій, також покращення
криміногенної обстановки, утвердження законності і правопорядку, зміцнення
державності та суверенітету.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування.
В 2017році Чеславський Володимир Євгенович приймав участь у засіданнях
громадськоіради при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, як
представник збанкрутілих вкладників 200+.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,
мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
У 2016-2018 роках утворенню ГО “Вічна Україна** у 2019 році передувала
волонтерська робота з соціально незахищеними верствами населення,
ветеранами АТО/ООС, членами родин учасників АТО/ООС, родинами з дітьми,
які мають особливі потреби. Відбувалась активна громадська діяльність
спілкування, допомога та участь в роботі інших громадських організацій.
19.03.2019 у 14:30 у Ветеран хабі (м. Київ, вул. Юрія Ільтка 42, в будівлі
Національного суспільного телебачення України т.з. “Олівець**) проводилась
зустріч-дискусія на тему “Нові можливості самореалізації** про соціальне
підприємництво та розвиток третього (громадського) сектору в України
На зустрічі були присутніверенани АТО/ООС, члени їхніх родин, представники
громадянського суспільства, студенти.
Проводилась трансляція та запис події.
14.04.2019 з 14:30 у Ветеран хабі (м. Київ, вул. Юрія Ільєнка 42, в будівлі
Національного суспільного телебачення України пиз. “Олівець**) проводилась
лекція-дискусія ініційована головою ГО
“Вічна Україна** на тему
“Громадянське суспільство: нові виклики**
На зустрічі були присутні веренани АТО/ООС, члени їхніх родин, представники
громадянського суспільства, студенти.
і

:

Проводилась трансляція та запис події.
8. Посада кандидата
Голова Громадської організації “Вічна Україна **

л .________

Володимир Чеславський

