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Шуляков Ярослав Вікторович народився 22 червня 1990 року в м.
Києві.
Мати - Шулякова Валентина Іванівна, померла у 2008 р., батько Шуляков Віктор Іванович, помер у 2014 р.
Середню освіту отримав у спеціалізованій школі з поглибленим
вивченням французької мови №49 м. Києва, яку закінчив у 2007 р.
Освіта - вища, навчався протягом 2007 - 2012 рр, в Київському
національному лінгвістичному університеті на економіко-правовому
факультеті
за спеціальністю «менеджмент організацій». Отримав
кваліфікацію «менеджер зі знанням англійської та іспанської мов».
Додаткова освіта:
У 2008 - 2009 рр. - курс навчання французької мови у французькому
культурному центрі при Посольстві Республіки Франції в Україні;
Трудова діяльність:
- з липня 2012 р. по листопад 2012 р. - консультант з продажів, ПАТ
ОТП банк;
- з грудня 2012 до червня 2013 р. - ДП «МА «Бориспіль»;
- з грудня 2013 р. до цього часу працюю на посаді інженера II
категорії відділу стандартизації, відділення розробки нормативних
документів та стандартизації ДП «Науканафтогаз» (м. Вишневе КиєвоСвятошинського району Київської області).
Громадська діяльність:
- з 2015 р - член громадської ради при Голосїївській районній в місті
Києві державній адміністрації;
- з 2012 р. - голова всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Верховна молодіжна рада»;
- з 2014 р. по 2016 р - член правління громадської ради при
Міністерстві освіти і науки України;
- з 2012 р. по 2014 р. - член Молодіжної ради при Кабінеті Міністрів
України;
- з 2013 р. - член Молодіжної громадської ради при Державному
фонді сприяння молодіжному житловому будівництву;
- з 2010 р. по 2012 р. - голова студентської ради Київського
національного лінгвістичного університету.
Вільно володію українською, російською та англійською мовою,
спілкуюся та пишу - французькою та іспанською мовами.

Інф орм ація про результати діяльності всеукраїнської м олодіж ної
гр ом адської орган ізації «Верховна молодіжна рада» за період 2015/2016
років

Основною метою Організації є об’єднання зусиль молоді для
ефективної реалізації молодіжної політики, реалізації головних завдань її
діяльності та захисту інтересів членів Організації.
1. Назва: Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Верховна
молодіжна рада».
2. Скорочена назва: ВМГО ВМР.
3. Дані про легалізацію: свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян
від 29 грудня 2012 №3877.
4. Адреса та контакти 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний,
будинок 136 А, приміщення 15, тел. 0672822800.
електронна адреса: vm_rada@ukr.net
5. Мета та напрями діяльності:
Метою Організації є об’єднання зусиль молоді для ефективної
реалізації молодіжної політики Організаці, реалізації головних завдань її
діяльності та захисту інтересів Організації.
Для досягнення вище зазначеної мети ВМГО «Верховна молодіжна
рада» реалізовує наступні завдання:
- Сприяє забезпечення та захист прав та інтересів членів Організації
- Сприяє формуванню правової свідомості молоді
- Сприяє формуванню активної громадянської позиції молоді
- Сприяє закріпленню патріотичних переконань молоді
Представники ВМГО «Верховна молодіжна рада активно беруть участь
громадському контролі органів виконавчої влади шляхом представництва в
громадських радах та консультативно-дорадчих органах при міністерствах та
відомствах, зокрема при Кабінеті Міністрів України, Міністерстві молоді та
спорту України, Міністерстві юстицій України, Державному фонді сприяння
молодіжному будівництві, Київській міській державній адміністрації,
районних в місті Києві державних адміністраціях.
Представники ВМР регулярно беруть участь в парламентських заходах
за участі громадськості, відстоюючи проблеми молоді в Україні.
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Голова ВМГО «Верховна
Молодіжна рада»
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