
АВТОБІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

І . Я, Білінський Тарас Володимирович, народився 23.10.1968 року в місті 
 ̂ • 1 1 • )Києві у сім’ї державного службовця. Середню освіту отримав в Києві, по

) закінченні школи з 1986 до 1988 рік проходив службу в збройних силах СРСР.
Одночасно із навчанням у ВНЗ з 1988 року розпочав свою трудову діяльність
ла посаді менеджера у комерційному підприємстві «Логус», в 2001 році став 
' й , . . .
керівником комерційного відділу, а у 2002 році керівником' підприємства.
Звільнився з вищевказаного підприємства у 2008 році. Розпочав діяльність на
1 Іпосаді голови правління БФ «Єдина Країна», який став учасником багатьох

міжнародних та місцевих проектів та заходів. Під час подій Революції Гідності
був її активним учасником, допомагав наявним у мене автотранспортом для
евакуації поранених активістів до медичних закладів. Організував та
координував підрозділи самооборони в Подільському районі м.| Києва. У 2014
році мене було обрано керівником Штабу Громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону м. Києва. У 2015 та 2017
році був обраний до складу та став членом Громадської ради при Подільській
РДА м. Києва, яку і очолив у 2015 та 2017 роках. Волонтер| неодноразово
особисто передавав допомогу нашим воякам на передових позиціях. У 2017
році був обраний до Громадської ради при КМДА. Очолив комітет
громадської ради при КМДА з питань самоврядування, агломерації та
децентралізації.З 2019 року очолив Громадську спілку «Асоціація місцевого
самоврядування» у яку на даний час входить більш ніж 200 громадських
організацій в Україні та за кордоном.
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ІНФОРМАЦІЯ 1
про результати діяльності громадської спілки, 

«Асоціація місцевого самоврядування» 
протягом 2016-2019 роки

За два роки своєї діяльності під керівництвом Білінського Тараса 
Володимировича, ще у складі ГО «ВО «Слава Нації» згідно своїх Статутних цілей 
постійно надавала і продовжує надавати допомогу учасникам АТО та сім’ям 
вимушених переселенців. Так силами ГО та ГС в смт Коцюбинське в Київській 
області в реабілітаційному центрі при парафії УПЦ КП організовано безкоштовні 
консультації психолога для дітей та батьків із сімей вимушених переселенців. 
Ведеться робота по організації процесу психологічної реабілітації учасників 
бойових дій на базі вищевказаного центру.

За ці роки наша ГС неодноразово надавала волонтерську допомогу 
частинам ЗСУ та НГУ, що задіяні в обороні нашої країни в зоні 'проведення АТО. 
Ми допомогли таким частинам та підрозділам: вч -  польова пошта В2277, 
ППСПОП "ДНІПРО-1", Окрема рота спеціального призначення ШТОРМ НГУ, 
батальйон спеціального призначення МВС «АЗОВ», допомога медикаментами 
Батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала 
Сергія Кульчицького Національної гвардії України (за сприянням МБФ 
«Преподобного Сергія Радонежського»), Спецпідрозділ «КУПОЛ» морської 
піхоти України, ДУК «ПС» (на позиціях у с. Піски та у ДАП)|. За волонтерську 
діяльність ГО, керівника Білінського Т. В., було відзначено Грамотою від 
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції.

ГС «Асоціація місцевого самоврядування» приймає активну участь в 
громадському житті Києва та Подільського району, за підтримки керівництва 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації постійно проводить 
просвітницькі та патріотично-виховні заходи для дітей та молоді Подільського 
району міста Києва, силами ГС організовано надання продовольчої допомоги 
пенсіонерам, людям з особливимш^вя^щми та багатодітним сім’ям.

Мета участі нашої Громадської ради при КМДА-
всебічна допомога в проце^% і^Ш іф ^І^^^ш ж ення Європейський стандартів і 
норм щодо участі суспільсте|і^^^|і^д|0|^дЩ ^щ ітичної і сильної держави.

Голова правління . Білінський


