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

Терещенко Володимир Віталійович
Місце роботи

2017 р. - начальник ІТ-відділу

Громадянство, число,
місяць і рік народження

Україна, 11 січня 1997 рік

м. Київ

Місце народження

Спеціальна середня
ВСП НПУ ім. М. П. Драгоманова "ВПУ"

Освіта
Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння мовами

Російська, українська.

Нагороди, почесні звання
Досвід роботи у виборних
органах, в т.ч., громадських
Трудова діяльність
(останні 2-3 місця роботи)

ТОВ «Центр-ИТ», 2016р. - по т.ч.

і

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
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ІЛАГОДІЙНОЇ ОРГАШЗАЦІЬБЛАГОДШНИЙ ФОНД СКАРБНИЦЯ
про діяльність
УКРАЇНИ.»»

ФОНД «СКАРБНИЦЯ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ
УКРАЇНИ»» була заснована 22.02.2015 року.

«СКАРБНИЦЯУКРАПИ»

- - ~ *о л і й н о ї ОРГАШЗАЩЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

22 02 20П , 1065 102 0000 024227
4 02091, М.Київ, Харківське шосе, будинок 1
«4- тті пями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для
сприянн^мконшш^н^ресакГнабува^їів благодійної допомоги у сферах благодійної діяльності, а також
розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
.
.
.
6. Представники БО «БФ «СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ» залучалися і є залучені у якості експертів до
громадських рад при КОДА, Дарницькій РДА, Дніпровській РДА.
7. Проведення благодійних заходів, громадських робіт, участь у фестивалях, спортивних заходів, у
якості співорганізаторів, соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт,
інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або
інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
*
8. Участь у громадських акціях з метою благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації
малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, інших осіб, які потребують пікт/пянип о
подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав ТаК°Ж
законних інтересів, гуманітарна допомога АТО, інтеграція ветеранів АТО
•
Р
Військовослужбовців, оздоровлення дітей учасників АТО
Ц1уМ’ пеРекваліфікація
допомога ветеранам АТО.

Голова БО «СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ»

