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Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Кранковський Дмитро Владиславович
Працює Ч л ен  ГО , Г р о м ад ська  о р ган ізац ія  «Зн анн я, б езпека, 

добробут»

Г ромадянство У кр аїн ец ь

Число, місяць і рік 
народження
Місце народження У країн а , м . Л у ган ськ

Освіта М агістр , Н ац іо н ал ьн и й  ун іверси тет  ко р аб л еб у д у ван н я  ім. 
ад м ір ал а  М акар о ва , 2019 , Ф ін анси , б ан к івська  сп р ава  та  
страхуван н я

Науковий ступінь, 
вчене звання
(за наявност і)
Володіння мовами У кр аїн ська , рос ій ська , ан гл ій ська
Нагороди, почесні 
звання
(за наявност і)
Досвід роботи у 
виборних органах
Трудова діяльність -Т О В  «А ген ц ія  п ер сп екти вн и х  ф ін ан сови х  техн ологій » , 

к о н су льтан т  з еко н о м ічн и х  пи тань, 2018-2021 
- Р ег іо н ал ьн и й  ф он д  п ідтри м ки  п ід п р и єм н и ц тва  у 

М и ко л а їв ськ ій  о бласті, сп ец іал іст , 2020  -  2020
Додаткова інформація

Членство в ІГС 2019  -  2021 -  Г О  «Зн анн я, безпека, добробут»

Особисті досягнення
Контактна інформація
ІГС  т а  д ел его в ан о ї особи

Можливі напрями 
роботи у громадській 
раді

Ф ін ан со в а  гр ам о тн ість , б езп ека  гром ад ян , ф о рм уван н я  
безп ечн о го  еко н о м ічн о  р о зви н ен ого  сер едо ви щ а



Областная общественная организация
ЗНАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ,

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Обласна громадська організація
ЗНАННЯ, БЕЗПЕКА,

ДОБРОБУТ
54001, м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 1-А

Мотиваційний лист
представника ГО «Знання, безпека, добробут» 

Кранковського Дмитра Владиславовича

Я, Кранковський Дмитро Владиславович, член ГО «Знання, безпека, 
добробут», консультант з економічних питань в ТОВ «Агенція 
перспективних фінансових технологій».

Рішення приєднатись до експертно-громадської ради виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради вмотивоване наявністю реальних 
можливостей впливати на дії Миколаївської міської ради у сфері соціальної 
політики, підтримки незахищених прошарків населення, сприяння розвитку 
індивідуального підприємництва, у якості члена такої експертно-громадської 
ради. Для того, щоб брати активну участь у роботі ради я маю відповідний 
досвід у реалізації різного роду проектів, що пов’язані з соціальною сферою. 
Частково таке рішення вмотивоване тим, що я є тимчасово переміщеною 
особою, і на власному досвіді розумію, з чим доводиться стикатись у 
взаємодії з державними органами, при працевлаштуванні, тощо.

У якості члена експертно-громадської ради я можу надавати конкретні 
пропозиції та проекти щодо залучення містян до навчальних та інші ініціатив, 
ініціатив з сприяння працевлаштуванню незахищених прошарків населення, 
в т.ч. інвалідів, тимчасово переміщених осіб, тощо, для працівників Міської 
ради та депутатського корпусу.

На мою думку, робота експертно-громадської ради має 
зосереджуватись на нагальних питаннях благоустрою міста, підтримки 
населення. Результатом кожних зборів експертно-громадської ради повинен 
бути підготовлений до надання у відповідні структурні підрозділи Міської 
ради перелік проблемних питань з пропозиціями щодо їх вирішення. Членів 
експертно-громадської ради, на мою думку, слід залучати до реалізації таких 
рішень.
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ІН Ф О РМ АЦ ІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства за вересень 2020 - лютий 2021 року

1. Громадська організація «Знання, безпека, добробут»

2. ГО «Знання, безпека, добробут»

3. Дані про легалізацію ІГС
Дата запису до ЄДР: 18.12.2019 Номер запису 15221020000019555

4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти) 
м. Миколаїв, вул Декабристів, 1-А, 54001

5. Мета та напрями діяльності
Метою діяльності ГО «Знання, безпека, добробут» згідно Статуту є: задоволення 
та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно- 
культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів ГО.
Напрямками діяльності є представництво інтересів територіальної громади й 
встановлення взаємного діалогу між територіальною громадою та органами 
місцевого самоврядування, втілення права громадян на місцеві ініціативи, 
створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані 
програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади 
письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та 
реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування 
про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) із зазначенням 
посилань, які підтверджують проведення перелічених заходів, реалізацію проектів 
тощо.

Тренінг-курс «Інноваційний розвиток громад» для громад Луганської області 
(вересень 2020 року);
Консультативна та супровідна підтримка працевлаштування тимчасово- 
переміщених осіб.

Голова ГО 

М.П.

Братусь О.О.


