КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «КИЯНИ РАЗОМ»
(станом на 20.09.2019р.).
ПРАВЛІННЯ
№

1

П.І.Б.

Діденко Ярослав
Олександрович

Дата
народ
ження

Посада

30
Голова
квітня Правління
(Голова)
1977
року

Освіта,
науковий ступінь

Дві вищі освіти: економічна та
юридична.
КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ
НАУК.
У 1999 році закінчив Київський
національний університет
ім. Т.Шевченка, економічний
факультет, спеціальність –
економічна теорія, магістр з
економіки. Диплом з відзнакою.
У 2002 закінчив Маріупольський
державний університет, юридичний
факультет, спеціальність–
правознавство, кваліфікація – юрист.

Інформація про місце роботи за
попередні 10 років

Іформація про
членство в інших
громадських,
благодійних,
релігійних
організаціях

2009–2011 рр. – начальник Управління
Громадське
моніторингу заборгованості із заробітної об’єднання «Садове
плати, пенсій та інших соціальних виплат товариство «Надія».
Міністерства соціальної політики
України.
2012–2015 рр. – директор ТОВ «Центр
соціальних ініціатив «КИЯНИ РАЗОМ».
З жовтня 2016 року - фізична особа
підприємець.
З 2015 року по теперішний час– Голова
громадської організації «Громадський
рух «КИЯНИ РАЗОМ».

В 1999 – 2002 р.р. – аспірант
економічного факультету Київського
національного університету
ім. Т.Шевченка.
2

3

Діденко Володимир
10
Перший
Вища, економічна. Київський
Олександрович
березня заступник
національного університету ім.
Голови Т.Шевченка, економічний факультет,
1980
року
менеджмент організацій.
Тишенко Наталія
Вікторівна

12
травня
1979
року

Секретар

З 2005 року ТОВ «ДЖОТ МОБАЙЛ»,
керівник.

Членства в
інших організаціях
не має

Вища, юридична.
Членства в
2003-2006 - Київський Національний З листопаду 2006 року - Бейкер і Макензі
- Сі-Ай-Ес Лімітед, Київ. Юрист.
інших організаціях
університет ім. Т.Шевченка,
не має
юридичний факультет, господарське
право.
1996-2000 - Інститут міжнародних
відносин Київського Національного
університету ім. Т.Шевченка,
міжнародне право.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
Посада
Освіта

Інформація про місце роботи

Іформація про
членство в інших
громадських,
благодійних,
релігійних
організаціях

Вища, Українська медична
стоматологічна академія

2008 – 2019 р. - Директор
стоматологічного центру «ІНТЕР
СТОМ».

Членства в
інших організаціях
не має

2008-2010 р. - ПП «ГАЛАНТ»
директор.

Членства в
інших організаціях
не має

№

П.І.Б.

Дата
народження

1

Калашніков Петро
Анактолійович

14 жовтня
1975 року

Член
ревізійної
коммісії

2

Покотилюк Андрій
Іванович

24 грудня
1976 року

Член
Вища, Київський Національний
ревізійної торговельно–економічний університет;
коммісії
менеджмент зовнішньої економічної
діяльності – спеціаліст,
Афінський Економічний Університет
м. Афіни, Греція 2001; MBA.

2010-2014 р. – ТОВ «ТД «РМСЗ»,
директор філіалу.
2014-2019 р. громадський діяч,
волонтер.

3

Кулаков Леонід
Олександрович

05 березня
1977 року

16.01.2009р. – 07.04.2011р.
Член
Вища, Волинський державний
Секретаріат
Кабінету Міністрів
ревізійної університет ім. Л. Українки, факультет
України Головний спеціаліст Бюро
коммісії
економічної і соціальної географії
Спеціальність - референтєвропейської інтеграції.
країнознавець, перекладач Підвищення
19.12.2011р. – 05.09.2014р.
кваліфікації. Університет економіки та
Криворізький
турбінний завод
права «КРОК», програма «Керівник
«Констар» Помічник Генерального
проектів та програм»
директора з перспективного
розвитку.
05.09.2014р. – 2019 р. громадський
діяч.

Членства в
інших організаціях
не має

