
Біографічна довідка уповноваженого представника ГО “Європейський 
напрям” на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Працює
Громадянство
Число, місяць і рік 
народження
Місце народження
Освіта

Харченко Василь Петрович

Тимчасово не працює 
громадянин України 
11.08.1960

Україна, Полтавська обл.
Повна вища, Київський політехнічний інститут, 1983 рік, 
Радіотехніка, інженер; КПІ, 1989 рік, мікропроцесорна 
техніка.

Науковий ступінь, не має
вчене звання
Володіння мовами українська, російська,

Нагороди, почесні не має 
звання
Досвід роботи у не має 
виборних органах

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь
09.1977 до 03.1983 Студент, Київський політехнічний інститут
05.1983 до 10.2016 ДП ВО “Київприлад”, інженер -  провідний інженер

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я  
Членство в ІГС
з 2014 р. по 2019 р. -  Голова громадської організації “Застава Караваєві Дачі 
з 2017 р. по 2019 р. -  Голова громадської організації “Європейський нарям”

Контактна інформація
03058 м. Київ, вул. В.Гетьмана, 46А, ке 310, тел.: 067-275-475-0, 
е-таіі: 2аз^аксІ@ икг.пеї і

і

Можливий напрямок роботи у громадській раді:
комітет з питань житлово-комунального господарства та благоустрою, 
комітет з питань інформаційного забезпечення діяльності громадської ради.

Голова ГО Харченко Василь Петрович



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ»
03058, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 46-А, кв. 310

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Європейський напрям» 
протягом 2017-2019 років. і

і

1. Організація створена з метою задоволення та захисту своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших спільних інтересів, контролю за діяльністю органів 
влади, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, 
сприяння захисту інтересів держави, підприємств, установ, організацій, 
громадян від злочинних посягань, сприяння зростанню юридичної, 
екологічної та культурної свідомості суспільства. Організація не має на меті 
одержання і розподіл прибутку між її членами.

2. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ :
2017р. - 2019 р. Голова ГО «Європейський напрям» є членом Громадської 
ради при Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

3. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, 
проведена робота:

3. 1. Допомога місцевій громаді в вирішенні питань рлагоустрою м. 
Києва ( звернення до КМДА, РДА, депутатів КМР та до Народного депутата 
Андрієвського Д. И . ) .

3.2. Ініціювання в Громадській раді при Шевченківській районній в м. 
Києві державній адміністрації прийняття рішення про відхилення внесення 
змін в Положення про громадську раду згідно проекту постанови Кабінету 
Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року № 996.

3.3 . Ініціювання в Громадській раді при Шевченківській районній в м. 
Києві державній адміністрації прийняття рішення про проведення заходів по 
озелененню в 2018 р. і 2019 р.
3.4. Організація та проведення в 2018 та 2019 роках толоки по благоустрою 
скверу за адресою вул. Польова, 56 -  74.

3.5. Просвітницько -  агітаційна робота серед мешканців району : 
консультації, агітація, розміщення копій, витягів з нормативних документів 
на паперових носіях.

25.04.2019 р.

Харченко В.П.


