БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Лебедєв Євген Валер’янович
(вказати прізвище, ім’я, по батькові члена 1ГС - кандидата до складу Громадської ради)

Представника Громадської Організації «Звіринецький Сквер»
(вказати повну назву інституту громадянського суспільства згідно Статуту/ЄДР)

делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при
Київській Міській Державній Адміністрації та обрання до її складу.
м. Київ

Місце народження

19 жовтня 1983 р.

Число, місяць і рік народження

Україна

Громадянство
Освіта,
науковий ступінь, вчене звання
Відомості про
членство в інститутах
громадянського суспільства

Середня спеціальна
Протокол № 1 від 18 липня 2014 року
(вказати реквізити рішення керівного органу, який прийняв рішення про делегування, про
прийом вищевказаної фізичної особи до складу членів ІГС
(повне найменування керівного органу ІГС, дату прийняття рішення, номер протоколу).

установчих зборів засновників Громадської організації
«ЗВІРИНЕЦЬКИЙ СКВЕР»
Відомості щодо мотивації
та напрямки діяльності
делегата
у складі Громадської ради,
у разі обрання
Досвід роботи у складі
громадських рад при органах
державного управління
Державні нагороди,
почесні відзнаки та нагороди
громадських організацій
Посада та місце
основної роботи

Дотримання законності в містобудівній, природо- та
водоохоронній сферах, розвиток громадянського суспільства.

Голова комісії в Гром. Раді при Печерській РДА

За значний вклад у розвиток місцевого самоврядування.
Підприємець.
Ел.адреса: 1еЬесІеу-@икг.пеі

Контактна інформація:

(вказати адресу електронної пошти, номери особистих телефонів кандидата)

Тел. +380(93)088-29-56
(вказати телефони офісу та керівника/підписаита)

Лебедєв Євген Валер’янович на даний час не є народним депутатом України, депутатом Верховної
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано
Громадській організації «Звіринецький Сквер» |
(вказати повну назву ІГС, дату оформлення Згоди на збір, обробр-лддрртш^агсйня персональних даних)

«25» квітня 2019 р.

Лебедєв Є.В.
(вказати іігазвище, ім’я, но-бзтькові члена ІГС)

Керівник ГО «Звіринецький Сквер»

едєв Є.В.

Громадська Організація «Звіринецький Сквер»
ІНФОРМАЦІЯ

{

про результати діяльності організації протягом 2014 - 2018 років
25 квітня 2019 року

м.

Київ

Громадська організація «Звіринецький Сквер» код ЄДРПОУ 39360319, адреса: 01І03, Україна, м.
Київ, вул. Кіквідзе, 23, оф.12 контактний телефон: +38(063)568-06-59, електронна пошта: ІеЬесіеу(5)цкг.пеі:. була створена на весні 2013-го року та формалізована в юридичну особу в 2014-му. Метою
діяльності Звіринецького скверу є: розвиток громадянського суспільства, взаємодія з лідерами
суспільної думки, просвітницька діяльність, а також постійний контроль за дотриманням
містобудівного природо- та водоохоронного законодавства України в місті Києві, та всебічна
підтримка громадських ініціатив в цих напрямках. Співпраця з органами місцевого самоврядування та
органами самоорганізації населення. Розвиток залучення громади до прийняття рішень.
До проектів організації, до яких були залучені її активісти, волонтери реалізованих за останні три
роки, відноситься:
- Успішна протидія незаконним будівництвам в місті Києві, результатом якої стала передача
земельних ділянок назад у власність громади міста, зведення скверів, тощо;
- Відкриття досудових розслідувань, які згодом були передані до суду;
- Реалізовано проект «Нове обличчя моєї школи», відомий як в Печерському районі, так і поза
його межами;
- Допомога в створенні Органів Самоорганізації Населення та Об’єднань Співвласників
Багатоквартирних Будинків;
- Постійні проведення тренінгів, лекцій та семінарів, тому числі контроль за роботою місцевої
влади, робота з правоохоронними органами тощо.
Також наша організація має досвід участі у консультативно - дорадчих органах, активісти
організації приймають постійну участь у громадських обговореннях суспільно-важливих проектів, як
і
на рівні органів місцевого самоврядування, так на рівні центральних органів державної влади, є
представниками Громадських Рад.
Маємо великий перелік партнерських громадських організацій, ОСН-ів, Ініціативних груп.

Керівник ГО «Звіринецький Сквер»

Є. В. Лебедєв

