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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника Міжнародної громадської організації «Міжнародна
спілка з соціальних програм», 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
і

Шкурко Денис Володимирович
Місце роботи: Автомобільна компанія «ЄТачки», посада - Керівник відділення.
Громадянство: Громадянин України
]
Дата народження: 23 серпня 1985 року
і
Місце народження: Місто Київ
Освіта - незакінчена вища
|
Науковий ступінь, вчене звання - не маю
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:
З 2004-2006 рік працював на приватному підприємстві« Лір», за професіює столярверстатник деревообробних верстатник.
З 2006-2008 рік працював на ТОВ «Спортмастер», на посаді кладівник.
З 2008-2012 рік працював на приватного підприємця, за професією електромонтер.
З 2014 року працював на ВАТ «Бориспільська районна тепломережа», за професією
слюсар газових котлів високого тиску.
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) - +380734170569
електронна адреса - зЬкигкос1епІ8@уапс1ех.иа
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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 «Міжнародна спілка з соціальних програм)
2. Скорочена назва ІГС.
МГО «Міжнародна спілка з соціальних програм»
3. Дані про легалізацію ІГС.
Юридична особа
Серія АОІ №250179 07.05.2009р.
4. Адреса, контакти.
03115,м.Київ, проспект Перемоги, 122, кв.25;
..-+38(050)413-16-94,
е-таіі: УІіуІ@икг.пеІ
5. 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 Основним
завдання
внутрішньої політики всіх сучасних країн світу є подолання соціальних проблем та підвищення
рівня якості життя кожного громадянина. Незважаючи на існування великої кількості підходів до
вирішення цих питань, впровадження соціальних програм є основним інструментом реалізації
державою своїх соціальних функцій. Особливої уваги в умовах нашої країни, що склались,
потребують проблеми з подолання бідності, забезпечення соціальних гарантій, покращення
здоров’я населення. Ефективність реалізації кожної соціальної програми в основному залежить
від її фінансового забезпечення. Основним джерелом фінансування яких є Державний бюджет.
Тому важливим є пошук та залучення нових джерел та форм фінансування соціальних проектів.
Актуальність теми полягає в необхідності аналізу та оцінці державних соціальних програм, що
має враховувати специфічні умови соціально-економічного розвитку країни, відповідати меті
забезпечення соціальної справедливості та економічного зростання.
Відповідно до мети та діяльності Міжнародна громадська організація «Міжнародна спілка з
соціальних програм» на виконання прийнятих у 1993 році Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй програми „Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для
інвалідів”, які базуються на основних міжнародних правових актах і констатують необхідність
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реалізації заходів щодо забезпечення інвалідам рівних можливостями з іншими мешканцями, в
тому числі і доступності до житла, будинків і споруд громадського обслуговування, місць роботи
та відпочинку приймала участь в проектах і заходах разом з ВГО ВППІ, що проходили на
території м. Києва, а також за його межами:
- Програма «На захисті трудових і соціальних прав осіб з інвалідністю»,
- участь в роботі над нормативами доступності інвалідів по зору і слуху до соціально-побутових
об'єктів, спільно з КМБФ «Інтеграція»
- Круглий стіл «Відповідність критеріям організації безбар’єрного архітектурного середовища.
Сучасне становище та шляхи вирішення проблем.»:
•
до можливості безперешкодного і зручного рухумаломобільних
відвідувачів
земельною ділянкою або закладом обслуговування;
•
до входів до будинків;
•
до дверних і відкритих прорізів;
•
до безперешкодного руху комунікаційними шляхами, приміщеннями і просторами як у
будинку, так і на земельній ділянці;
•
до можливості своєчасно скористатися місцями відпочинку, очікування і попутного
обслуговування;
•
щодо проходів до різного обладнання і меблів;
•
до ширини внутрішніх сходів.

Президент МГО
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