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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЄСТРОВЕ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ КОЗАЦТВО», уповноваженого на участь в 
установчих зборах з формування складу Громадської ради Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
на 2019-2021 роки

Місце роботи: Приватний підприємець.
Г ромадянство: Громадянка України
Дата народження: 01 квітня1986 року 
Місце народження: місто Київ
Освіта -  вища, Київський національний університет технологій та дизайну(КНУТД), 
менеджмент організації, менеджер-економіст.
Науковий ступінь, вчене звання - не маю І
Володіння мовами: Українська, російська, англійська |
Нагороди, почесні звання: не маю 
Досвід роботи у виборних органах: не маю
Членство в інституті громадянського суспільства: член організації 
Трудова діяльність:
06.2018- 08.2018 - БП»Профпереклад»- посада: менеджер з продажу 
04.2013 - 05.2018- ПП»Торговий Дім Селен» - посада: менеджер з продажу 
04.2012 - 04.2013 - Турфірма »Аерос»- посада: менеджер.

Додатково зазначаю що я не є на даний час народним депутатом України, депутатом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування

Контактна інформація:
тел (факс) -  +380935636828
електронна адреса -  іапкагизіаг@§шаі1.сот

Старченко Тетяни Степанівни

/ Старченко Т.С./
17 квітня 2019р.
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від 17 квітня 2019 р.
№ 5/04/19

Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів для формування 
нового складу Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації) на 2019-2021 роки

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

1. Назва інституту громадянського суспільства (далі - ІГС).
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЄСТРОВЕ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ 
КОЗАЦТВО» |
2. Скорочена назва ІГС.

МГО «РЕЄСТРОВЕ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ КОЗАЦТВО»
3. Дані про легалізацію ІГС.

Юридична особа
Серія АОО №777078 28.11.2008р.
4. Адреса, контакти.
02090, м. Київ, вул. Олександра Бойченка, буд. 14, кв. 147; 
тел. (044) 5781462

5. Мета та напрями діяльності.
Основною метою діяльності Організації є: сприяння розвитку місцевого

самоврядування та популяризації і впровадження елементів козацького самоврядування в 
сучасні реалії Державності України, а також для виховання нових поколінь України у дусі 
відданості Батьківщині та її народу на основі відродження національних і загальнолюдських 
духовних і моральних цінностей
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (відомості про 
проведенні заходи, реалізовані проекти, виконанні програми, друковані видання - назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота Козацьке 
самоврядування засноване на принципах самоорганізації, самозабезпечення і 
самодостатності. Саме ці принципи зробили українське козацтво непереможним і величним у 
середньовічну та ранньомодерну добу всесвітньої історії. Сучасний досвід самоврядування 
громадських організацій Українського козацтва свідчить про великі можливості у вирішенні 
економічних проблем нашого суспільства, сприянні обороноздатності Збройних сил України, 
працевлаштуванні звільнених у запас військовослужбовців тощо.
Відповідно до мети та діяльності МГО «РУНК» сприяє розвитку місцевого самоврядування 
та популяризації і впровадження елементів козацького самоврядування в сучасні реалії 
Державності України, а також для виховання нових поколінь України у дусі відданості
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Батьківщині та її народу на основі відродження національних і загальнолюдських духовних і 
моральних цінностей, МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЄСТРОВЕ 
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ КОЗАЦТВО» заснувала та організовує всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), що проводиться на 
загальнонаціональному рівні з 2012 року, після 2015 року вона була включена до Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки, затвердженої 
Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580.

Голова МГО «РУНК»
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Сумовський В.В


