БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника ІГС, уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування нового складу Гролладської ради при виконавчому органі Київської міської ради
(КМДА)

Король Андрій Андрійович
Сімейний Стан
Місце роботи
Громадянство, число,
місяць і рік народження
Місце народження

і

Дружина Король Анастасія Юріївна, 9.03.1992р.
2015 рр. - ТОВ «Лівий Берег»,
Україна, 12 грудня 1993 року

м. Київ

Освіта
Школа

Науковий ступінь,
вчене звання
Володіння мовами

Гімназія №267,11 кл., 2012р
Київський національний університет
технологій та дизайну
Магістр

Українська, російська

Нагороди, почесні
звання
Досвід роботи у
виборних органах, в т.ч.,
громадських
Трудова діяльність
(останні 2-3 місця
роботи)
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ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
«ЛІВИЙ БЕРЕГ»»
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності
інституту громадянського суспільства
протягом звітного періоду
1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЛІВИЙ БЕРЕГ»»
2. ГС «ВГР «ЛІВИЙ БЕРЕГ»»
3. Дані про легалізацію ІГС: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб,
>
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Ідентифікаційний код юридичної особи:! 403203379; Дата
та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань: 04.03.2016,1 067 102 0000 023786; Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000575769;
)
4. 02099, м. Київ, вул. Бульвар Верховної ради, буд 10, кв 2
5. Мета та напрями діяльності: розробка та впровадження дієвих проектів зі сприяння розбудови
громадянського суспільства та наближення життя громадян України до найкращих загальновизнанених світових
стандартів; проведення всеукраїнських та локальних наукових конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів,
виставок, конкурсів; сприяння забезпеченню констиіуційного права громадян на отримання повної та достовірної
інформації про діяльність державних та недержавних органів, установ, юридичних осіб різних|
організаційно-правових форм; сприяє розвитку демократичної культури соціального та політичного спілкування
та взаємодії, вдосконаленню системи зв'язків із громад кістю; бере участь у різних соціальних]програмах,
розробляє і сприяє реалізації власних соціальних програм та проектів; здійснює консолідацію зусиль з
міжнародними неурядовими організаціями з метою взаємної підтримки соціальних процесів, спрямованих на
оптимізацію алгоритмів консолідації суспільства та розвитку стратегічних комунікацій в умовах трансформацій,
моніторингу, моделювання, прогнозування і нейтралізації загроз міжнародному миру та безпеці, боротьбі з
тероризмом та сепаратизмом, екстремізмом та нацизмом, іншими формами нетерпимості, торгівлею людьми і
контрабандою зброї, підвищення авторитету України у якості сильної держави.
6. ГС «ВГР «ЛІВИЙ БЕРЕГ»» залучалися і є залучені у якості експертів до громадських рад при КМДА,
КОДА, Дарницькому УП, Дарницькій РДА.
|
7. Проведення толоки, громадських робіт, участь у фестивалях, спортивних заходів, у якості
співорганізаторів. Проведення громадських слухань з питань несанкціонованих забудов у м. Києві. Допомога
людям похилого віку, контроль за зверненнями громадян та виконання, створення міжнародних заходів з
підвищення авторитету України у якості сильної держави. Проведення та нагородження участників дитячого
турніру з боксу Ьїірк://Чу^\«у.ГасеЬоок.сот./УОК.І.луиуВсгеа/рЬо1оьУ?1аЬ=а1Ьіііп&а1Ьіут^іД~Н)64()79203688515
8. Участь у громадських акціях з метою проведення чесних виборів, сприяння органам внутрішніх справ у
виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,
установ, організацій, громадян від злочинних посягань. Впровадження інформаційних технологій для підвищення
міжнародних зв'язків, взаємодія з ЗМІ, гуманітарна допомога, допомога у справах ветеранів ;га учасників АТО,
захист прав дітей та соціальна допомога дітям.

