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Громадянство, число, місяць і Громадянин України, 10.03.1964 р. 
рік народження

Місце народження 

Освіта
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Науковий ступінь, вчене 
звання

Кандидат наук з державного управління

Нагороди, почесні звання 

Громадська діяльність

Відмінник освіти України

Один з засновників ГО «Всеукраїнський рух захисту 
освіти», один з засновників ГО «Асоціація автошкіл 
України»

Можливий напрямок роботи у Всі види освітньої діяльності 
громадській раді

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь У період 1982-1984 рр. -  військовослужбовець, проходив 
службу на північному флоті.
З 1984 по 1988 рр. -  курсант, Київське військове училище 
З 1988 по 1991 рр. -  заступник командира військової 
частини м. Ленінград.
З 1991 по 1995 рр. -  учитель в СШ № 114 м. Києва.
З 1995 по 2001 рр. -  заступник директора в СШ № 114 м. 
Києва.
З 2001 по 2015 рр. -  директор гімназії № 107 
З 2016 р. -  доцент, Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

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

Кудрейко О.М. т. 0988998833; Адреса та телефон організації- Київ, вул. Оболонська 
набережна, б. 59; e-mail- vrz.osvita@gmail.com т. 0939988464
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ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ ЗАХИСТУ ОСВІТИ»
м. Київ, вул. Оболонська Н абережна, б. 59 
e-mail: vrz.osvita@gmail.com 
т. 0939988464

ІНФ ОРМ АЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Громадська організація «Всеукраїнський рух захисту освіти»
2. Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
27.07.2015 , ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
24.07.2015 , 265415106044, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ, 39468697 
(дані про взяття на облік як платника податків)
24.07.2015 , 10000000439690, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ, 
39468697, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

3. М. Київ, вул. Оболонська набережна, б. 59, т. 0939988464
4. М ета та напрями діяльності.

2.1. Головною метою організації є:
- започаткування, збереження та збагачення традицій роботи батьківських комітетів, 
батьківських рад, батьківських громадських організацій для сприяння покращенню 
освітньої, просвітницької, виховної роботи, виховання патріотизму, любові до батьків в 
учнів та вихованців загальноосвітніх закладів;
- співпраця з гілками влади всіх рівнів, громадськими, політичними організаціями у 
розбудові суверенної і незалежної, демократичної, правової України;
- визначення пріоритетних потреб та організація спільного вирішення першочергових 
проблем освіти в школі;
- залучення широкої громадськості до вирішення проблем освіти в школі.
2.2. Основними завданнями організації є:
- організація консультативного та інформаційного сприяння батькам, батьківським 
комітетам, батьківським радам, закладам освіти, вчителям з метою покращення виховної 
роботи, навчального процесу, проведення просвітницької роботи у сфері освіти, виховання 
патріотизму, прагнення до знань, любові до України у дітей;

- підтримка дослідницької роботи у сфері освіти, творчої діяльності вихованців 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- сприяння утвердженню батьківських комітетів, батьківських рад як інструменту 
ефективної взаємодії і співпраці з навчальним закладом, виховання нового покоління 
вихованих, освічених і патріотично налаштованих українців;

- громадський контроль за дотриманням Закону України "Про освіту";

- проведення на замовлення Міністерства освіти і науки України, управління освіти і 
науки та закладів освіти експертизи проектів законодавчих актів, державних програм, 
рішень органів місцевого самоврядування всіх рівнів, що подаються суб'єктами 
законодавчої ініціативи, депутатами обласної та міської рад і стосуються освітньої галузі, 
питань виховання, соціального захисту дітей, учнів, сімей, батьків;
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- сприяння аналітичній роботі всіх гілок влади та органів самоврядування;

- систематичне висвітлення результатів своєї діяльності;

- сприяння зміцненню навчально-виховної роботи, наукової, технічної, 
культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази в загальноосвітніх навчальних 
закладах;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учасників навчально-виховного процесу.

5. Результати діяльності ГО «Всеукраїнський рух захисту освіти»
- громадська експертиза та подання пропозицій щодо вдосконалення проекту Закону «Про 
освіту»
- участь в роботі «Громадсько-експертної раді партії Укроп з питань освіти» щодо 
формування пропозицій та змін до Проекту Закону України «Про освіту»
- організація юридичної та організаційної підтримки батьківським комітетам шкіл м. 
Києва та окремим батькам щодо захисту своїх прав, як учасників навчально-виховного 
процесу
- організація круглого столу на тему: «Реформа середньої освіти -  позитивні моменти та 
загрози для місцевого самоврядування»
- організація юридичної та організаційної індивідуальної підтримки сільським школам та 
окремим учителям Київської та інших областей в обстоюванні своїх інтересів
- участь в парламентських слуханнях «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в 
Україні» 16 листопада 2016 року
- участь у громадському обговоренні «Концепції нової української школи»
- участь в роботі та надання пропозицій щодо законопроекту № 5612 для депутата 
Верховної ради України Констанкевич Ірини, в якому йдеться про нарахування 
академічних стипендій студентам
- проведення підготовчого етапу до участі у проекті з оновлення навчальних програм для 
5-9 класів

Г олова ГО Кудрейко О.М.

М.П.


