
Біографічна довідка. уповн.0 в.а^еногб представ нике 
Благаній по! організації' ";Ф®нд. героїв: радянського союзу" на 

участь в установчих зборах щодо ©браним нового складу 
Громадської рада, при Ободочській районній в місті Києві

державній адміністрації

Качдпов Леонід Анатолійович

Членство, в ІГС: член організації 

Місце роботи: безробітній

Громадянство, число, місяць і рік народження: українець, 18.06.1975р.

Місце народження: м.Чернігів 

Освіта: середня 

Громадська діяльність:

Можливий напрямок роботи у громадській раді: соціальна допомога 

Трудова діяльність: Інвалід

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, е-таіі) 
організації: 093-567-50-28, м.Київ, Прирічна,37, кв.76 
е-таіі: 18061975@икг.пеї

«25» травня 2017 р. Карпов Л.А.



. > Ф О Н Д  Г Е Р О Ї В  Р А Д Я Н С Ь К О Г О  С О Ю З У  ̂

- м, Київ., вул. Мельникова, 81 . . . .  . (М4)205Ш8й

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності

1. Повна назва ІГС: благодійна організація «Фонд Героїв Радянського 
Союзу, повних кавалерів ордена Слави з соціального захисту ветеранів та 
членів іх сімей 9-ї(216“ї) Гвардійської Маріупольсько-Берлінської ордена 
Леніна Червонопрапорної, ордена Богдана Хмельницького II ступеню 
винищувальної авіаційної дивізії (фонд Героїв Радянського Союзу з 
соціального захисту ветеранів та членів їх сімей)

2. Дані про легалізацію ІГС : код ЄДРПОУ 25699550

3. Адреса, контакти: м. Київ, вул. Мельникова, 81, тел.: (044)205-68-86

4. Мета та напрями діяльності: задоволення та захист соціальних, 
економічних, правових, політичних та інших інтересів своїх членів, 
сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевого 
самоврядування, демократизації процесів народного волевиявлення, 
підтримка та розвиток громадських ініціатив, сприяння розвитку усіх 
форм та напрямків соціального партнерства органів влади, суб’єктів 
господарювання та неурядових організацій.

5. Результати діяльності ІГС', можливий досвід співпраці з органами 
влади: регулярна участь у нарадах, виїзних нарадах, засіданнях, робочих 
групах і комісіях при органах виконавчої влади.

6Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту9 мета, партнери, учасники, кінцевий результат):

- підготовка пропозицій з питання вдосконалення законодавства;
-  узагальнення і аналіз практики вирішення ветеранських спорів і розробка 

на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення законодавства;
-  сприяння розробці і участі в реалізації програм підвищення прав 

ветеранів, представників їх сімей, інших суб‘єктів і учасників війни;

Керівник


