Біографічна довідка уповноваженого представника

Юрченко Олександра Миколайовича__________ .
(ПІБ)

представника Громадської організації “ЧОРНА РАДА”
(назва інституту громадського суспільства)
на участь в установчих зборах з формування Громадської ради при Київській міській
державній адміністрації
ПІБ
Працює
Громадянство
Число, місяць, рік
народження
Місце народження
Освіта
Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Досвід роботи в органах,
громадська робота

Юрченко Олександра Миколайович
Громадська організація “ЧОРНА РАДА”
Громадянин України
23 липня 1988 року
м. Київ
вища
Не маю
Українська, російська, англійська
Не маю
3 2011 є членом комітету ГО «Люстрація», з 2014 року
- Головою відокремленого підрозділу у м. Києві ГО
«Всеукраїнська Люстрація».
3 2012 року по 2014 був помічником-консультантом
народного депутата України на громадських засадах
(Шевченка О.О.).
У 2014 був помічником-консультантом народного
депутата України на громадських засадах (Сотник
О.С.).
3 2015 року по теперішній час є помічникомконсультантом народного депутата України на
громадських засадах (Денисенка А. С.).
3 2013 по 2014 роки був Заступником Голови Народної
ради Голосіївського району.
3 2015 по 2017 роки був Членом Громадської ради при
Голосіївській
районній в м.
Києві державній
адміністрації
(та
Головою
комітету
місцевого
самоврядування).
3 2017 року є Головою Громадської ради при
Голосіївській
районній в м.
Києві державній
адміністрації.
У 2018 році був автором та відповідальним двох
місцевих ініціатив: за збереження Совських ставків
(«Про відновлення нижнього каскаду Совських ставків
як території рекреаційного призначення шляхом
облаштування в межах нижнього каскаду Совських
ставків парку відпочинку загальною площею 19,15 га,
передбаченого Генеральним планом розвитку м.
Києва на період до 2020 р., та накладення мораторію
на будь-яку забудову в межах Нижнього каскаду
Совських ставків у Голосіївському районі») та за

Трудова діяльність

Додаткова інформація
Членство в інших ІГС
Контактна інформація

Можливий напрямок
роботи у Громадській раді

будівництво дитячого садочку за адресою Цимбалів
Яр, 31 («Про розірвання договору оренди між КМР та
ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» від 24
березня 2010 р.»), членом ініціативної групи щодо
повернення місцевого самоврядування в столиці
(«Щодо посилення впливу громади на процес
прийняття рішень у районах столиці») та співавтором
двох виграшних проектів Бюджету участі.
2005-2006 - ЗАТ «Спеціальний науковореставраційний проектний інститут
«Укрпроектреставрація», кур’єр.
і
2006-2008 - ЗАТ «Спеціальний науковореставраційний проектний інститут
«Укрпроектреставрація», технік-конструктор.
2008 - ЗАТ «Спеціальний науково-реставраційний
проектний інститут «Укрпроектреставрація»,
архітектор III категорії.
2009 -2015 - ТОВ «Кліффорд Чане», головний
адміністратор.
2016 по наступний час - Громадська організація
“ЧОРНА РАДА”, голова правління
Одружений, дружина і син.

1

м. Київ, вул. Велика Васильківська буд. 102, кв. 12.
тел.; (063) 440 88 10; е-таіі:
оІекзапсІг_уигсІіепко@икг.пеї
питання боротьба з незаконними забудовами,
покращення благоустрою.
і

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"ЧОРНА РАДА"
ЄДРПОУ 41421705;

Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 102,
кв. 12. тел.АДЬег: 063 440 88 10;
е -та іі: оіекзапсіг уигсИепко@икг.пе1:

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації “ЧОРНА РАДА” протягом 20172019 років
].

Повна назва громадська організація “ЧОРНА РАДА”і
2.
Скорочена назва ГО “ЧОРНА РАДА”
3.
Дані про легалізацію 27 червня 2017 р, № 10681020000046435.
3.
Адреса, контакти: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102, кв. 12; тел..
063 440 88 10.
4.
Мета та напрями діяльності: захист прав і свобод, задоволення супільних
інтересів членів теріторіальної громади м. Києва.; розробка та реалізація
громадських інноваційних проектів та програм.
5.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВБ: два рокі роботи
головою Громадської Раді при Голосіївській РДА.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
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літніх
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мета
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кінцевий результат

поліпшенн
я жіття
вразливих
мешканців
Голосіївсь
кого
району

громадські
організації
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
теріріальний
центр, шкільні
заклади
Голосіївського
району
театри і музеї
Києва

вразливи
мешканців
Голосіївського
району,
інваліди,
інваліди АТО,
інваліди ТПО

Івразливи мешканці
Голосіївського району,
інваліди з мінімальною
пенсією почали краще
харчуватися, одягатися і
менше хворіти

л іт н і

жителі 3
інвалідністю

літні жителі з інвалідністю
поліпшили свої психічний
і фізичний стан, стали
менше хворіти

діти району

у дітей Голосіївського
району з'явилися
додаткові можливості для
цікавого проведення
дозвілля і розвитку.

поліпшенн
я стану
літніх
жителів

розвиток
дітей
району

мешканці
Голосіївського
району,
Голосіївська
РДА

коад
районі

нуреким к
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Б оротьба з
незаконни
ми
забудовам
и

припинити
порушення
законодав
ства

мешканці
Голосіївського
району,
правоохоронні
органи

мешканці
Голосіївського
району.

було
закрито
чотири
незаконні забудови.

