
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ЮРЧЕНКА 

ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА 
 

 

представника громадської організації  

«ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СПІВРОБІТНИЦТВА» 
делегованого (рішення Правління від 25.04.2019, № 4/2019) для участі в Установчих зборах для 

формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та обрання до її складу. 
 

Місце народження м. Брянка, Луганська область 

Дата народження 29 жовтня 1954 року 

Громадянство Україна 

Освіта, науковий ступінь Вища, кандидат технічних наук/доктор філософії 
 

Статус 
Ветеран військової служби, 

військовий пенсіонер, інвалід війни. 
 

Відомості 

про членство в 

інститутах 

громадянського 

суспільства 

Засновник, з 24.03.2016 учасник ГО «ІНСТИТУТ 

МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СПІВРОБІТНИЦТВА». 

Посада: голова громадської організації, 

голова Правління (Президент), керівник/підписант, 

повноваження визначені п.7.12 Статуту. 

Не є членом інших інститутів громадянського суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про 

трудову діяльність: 

Досвідчений менеджер з питань державного управління, 

керування підприємством зв’язку та громадськими організаціями 

(загальний трудовий стаж – 47 років, з них: 30 років – військова 

служба, в т.ч. 8 - наукова та викладацька діяльність, 10 років - на 

керівних посадах в органах державної влади; 7 років – генеральний 

директор, 10 років – громадська діяльність). 

Автор 4 винаходів, 72 наукових праць, понад 140 публікацій в 

збірках наукових праць, газетах, журналах. 

Маю позитивний досвід розробки та реалізації державних та 

донорських фінансових програм, включаючи програми та проекти 

міжнародного співробітництва (за програмами ЕБРР), у якості 

керівника проекту (робіт), замовника проекту (робіт), члена та 

голови Державної комісії, керівника підприємства/організації, а 

також досвід організації та проведення експертизи на посаді 

керівника групи експертів від України у складі Експертної групи 

міжнародної організації «ВАССЕНААРСЬКА ДОМОВЛЕНІСТЬ». 

Керівник робіт, які виконувалися на замовлення Міноборони 

України, Мінпаливенерго України, ГУ з питань НС КМДА та ДСП 

«Чорнобильська АЕС» - «Модернізація каналів зв’язку між ЛОМ 

Об’єктів ПЗЗ в м. Славутич та ІБД Об’єкту «УКРИТТЯ» та 

«Проектування та будівництво зовнішніх інженерних комунікацій 

та допоміжних споруд на Об’єкті “УКРИТТЯ». 

 

Особисті риси: 

Організаторські здібності, ініціативність, вміння співпрацювати 

в команді, вирішувати проблеми та шукати компромісні рішення, 

громадянська і культурна компетентність, адекватна оцінка 

ризиків, порядність у взаємовідносинах. 
 



 

 

 

 

Відомості про 

громадську діяльність: 

Керівник програмних ініціатив «З турботою про співвітчизника» 

(2016-2017), «Молодь змінить Україну» (2017-2018), «Моя 

територіальна громада» (2017-2020), культурно-краєзнавчої 

програмної ініціативи «Гордість і слава Броварської землі» (з 2016), 

міжнародної програмної ініціативи «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОН 

ЧЕСТІ НА ЗЕМЛЯХ ФРАНЦІЇ» (з 2016). 

Член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України 

(2016-2018), заступник голови Громадської ради при Міністерстві 

соціальної політики України (2017-2019). 

Голова Установчих зборів з формування Громадської ради при 

Міністерстві соціальної політики України, 22.05.2019. 

 

Мотиви 

щодо обрання: 

Налагодження діалогу, взаємодії та партнерських відносин 

громадськості з структурними підрозділами виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА), передусім з питань збільшення 

рівня взаємної довіри та підвищення рівня участі киян у місцевих 

справах і врахування громадської думки. 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки діяльності  

у складі 

Громадської ради, 

у разі обрання 

У разі обрання, маю намір спрямовувати свою діяльність на: 

сприяння киянам в реалізації їх конституційного права на участь 

в управлінні місцевими справами, створенні системи ефективного 

громадського контролю за діяльністю КМДА; 

впровадження нових форм міжнародного співробітництва, 

спрямованих на формування та розвиток демократичних засад 

відкритого громадянського суспільства, його культурного та 

духовного розвитку, розвиток співробітництва з міжнародними 

організаціями в сферах соціальної підтримки, науки та культури; 

здійснення громадського контролю за виконанням КМДА 

цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, 

учасників АТО, ветеранів військової служби, членів їх сімей і 

створення належних умов для підтримання ними здоров'я, 

створення систем соціального самозабезпечення громадян; 

та працювати у сферах: 

міжнародного співробітництва, 

соціального захисту ветеранів військової служби/праці, осіб з 

інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та інших осіб (сімей), які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

 

 

Державні  

та відомчі нагороди, 

почесні відзнаки 

ІГС 

Відзнака Президента України (Указ N 1044/98), 

медалі України, СРСР, СНД, іноземних держав, 

почесні відзнаки Міноборони України, СБ України, 

Подяка голови КМДА за вагомий внесок у створення духовних і 

термальних цінностей та досягнення високої майстерності у 

професійній діяльності; Почесні відзнаки інших органів місцевого 

самоврядування. Кавалер ордена «Чорнобильський Хрест: 

Мужність. Честь. Гуманність» та інших відзнак ІГС. 
 

Контактна інформація: iisc@i.ua, +38050-312-86-15 

Адреса для листування: ГО «ІМДС», а/с № 17, Київ-95, 02095. 

 


