
Біографічна довідка уповноваженого представника ІСС 
на участь в установчих зборах з обрання Громадської ради 

при Київській міській державній адміністрації.

Закуркіна Світлана Андріївна

Працює

Заступник голови правління 

громадської організації “Сучасна 

школа-студія “АРТ ЛАЙФ” 

(на громадських засадах)

Громадянство Українка

Число, місяць і рік народження 23.08.1987

Місце народження
Село Шуба Тулунського району 

Іркутської області

Освіта Вища: економіст та логопед-психолог

Володіння мовами

Українська -  рідна, 

Російська -  вільно, 

Англійська -  зі словником.

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

1. Домогосподарка

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  !

1. Займаюсь громадською 

діяльністю з 2012 р.

2. Дуже активна, чемна та творча 

особистість

Контактні дані моб.: (097) 7 0 9 4 ^ 6 9  ~~

е-шаіі: и8ііпоуа_5@икг.пеІ



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
“СУЧАСНА ШКОЛА-СТУДІЯ “АРТ ЛАЙФ”

04116 м.Київ, вул. Старокиївська 9 
Тел.: +38(050) 358-14-42

Вих.№:
«£3_» РО  року.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства 
протягом 2018-2019 року

1. Назва ІГС: Громадська організація “Сучасна школа-студія “АРТ ЛАЙФ”
2. Скорочена назва ІГС: ГО “Сучасна школа-студія “АРТ ЛАЙФ”
3. Дані про легалізацію ІГС: Організація зареєстрована Управлінням 
юстиції в м. Києві від 20.10.2000 року № 0276-2000 Г.О.
4. Адреса, контакти:
04116, м. Київ, вул. Старокиївська 9. моб.: (050) 358-14-42 
е-таіі: асІтіп@аЛ-1іїе.кіеу.иа
5. Мета та напрями діяльності. Задоволення та захист законних 
соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів 
молоді. Залучення різноманітних верств молоді до реалізації творчих 
ініціатив. Сприяння саморозвитку молодих людей, формуванню 
особистісних рис громадянина України, духовному відродженню нації.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
Ми створюємо та проводимо багато проектів, серед яких:
-  Всеукраїнський фестиваль моди "краса та мода"
- Освітянська акція "Ланцюг миру"
- Всеукраїнська виставка творчих робіт талановитої молоді 
Ми організовуємо та проводимо:
-  щорічний конкурс серед дітей «Красуня»;
-  семінари та тренінги для підготовки лідерів.
7. Проекти фінансуються за рахунок добровільних внесків та грандів.
Ми тісно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, 
асоціаціями, профспілками та органами державної влади


