Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання Громадської ради
при Київській міській державній адміністрації.

З а к у р к ін Олег Борисович
Заступник гол о'ви
Професійної спілки сту/:центів ВНЗ 1-11
Працює

рівнів акредитації \л. Києва
(на громадських з а|садах)

Громадянство

Українець

Число, місяць і рік народження

29.09.1974
м. Запоріжжя

Місце народження

1

Вища: економіст та інженер електрик

Освіта

і

Українська - вільно,
Російська - рідна,

Володіння мовами

1

Англійська - зі словником.
Нагороди, почесні звання

і
і

1

Досвід роботи у виборних органах
Трудова діяльність

|

ТОВ "Українські Nюбільні

1.

телесистеми" керівник виробництва

Д о д ат к о в а і н ф о р м ац і я

|

Громадською діяльністю займаюсь з

1.

2005 року
Батько двох ді тей.

2.

Займаюсь спортом. Не п'ю, не курю.
моб.: (050) 201- 63-53

Контактні дані
е-таіі: 2акигкіп@ шаіі.ги
2 £ . р у 7 0 'Г ?

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА СТУДЕНТІВ ВНЗ 1-МРІВНІВ
АКРЕДИТАЦІЇ М.КИЄВА
26 квітня 2019 року

м. Київ, вул. Метробудівська 5а,
тел.: 095-711-45-75

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2018-2019 року
1. Назва ІГС: Професійна спілка студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Києва
2. Скорочена назва ІГС: Професійна спілка студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м.Києва
|
3. Дані про легалізацію ІГС: Організація зареєстрована Управлінням юстиції в
м. Києві від 23.01.2001 року № 0215-2001 П.С.
4 . Адреса, контакти:
03065, м. Київ, вул.Метробудвська 5а. моб.: 095-711-45-75
е -таіі: 2акигкіп@таі1.ги
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:
-

Всеукраїнсько акція "ЗА ГІД Н У ПРАЦ Ю "
Всеукраїнський т урнір з м іні ф ут болу

Ми організовуємо та проводимо:
щ орічний конкурс соціальних проект ів;
сем інари т а т ренінги для підгот овки акт ивної м олоді.

1 . Проекти фінансуються за рахунок добровільних внесків та грандів.
Ми тісно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, асоціаціями,
профспілками та органами державної влади

Ю.В. ївженко;

