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ІНФОРМАЦІЯ ПРО БІОГРАФІЧНІ ДАНІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Скрипського Валерія Романовича 

виконавчого директора Всеукраїнської Організації Інвалідів 
Союз Організацій Інвалідів України «ВОІ СОІУ»

З листопада 2013 року - незалежний представник з функцією контролюючого органу, 
неприбуткової громадської організації Подільська районна організація людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ», є Валерій Романович Скрипський.

Скрипський Валерій Романович народився в місті Києві 14 січня 1966 року в українській 
сім’ї робітників. Після закінчення середньої школи був призваний до лав Радянської армії.

Трудовий шлях розпочав робітником на київському заводі “Маяк”. Вийшовши з простої 
робітничої сім’ї та будучи обраним на досить відповідальну посаду Валерій Романович гостро 
відчував потребу у продовженні власної освіти. Поєднуючи роботу із навчанням у 1999 році він 
закінчив у місті Києві Інститут муніципального менеджменту та бізнесу і отримав повну вищу 
освіту за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію економіста.

З 1991 року Валерій Романович працює у неприбутковій громадській організації 
“КАСІЦЕП”, пройшовши шлях від робітника швейної майстерні до віце-президента. З 1994 
року на конференції членів асоціації «КАСІЦЕП» - одноголосним рішенням 191-го інваліда з 
дитинства Валерій Романович був обраний на посаду її президента. Гарячу підтримку та згоду з 
цим рішенням означеної громади висловив і тодішній голова Виконкому Подільської районної 
Ради.

В.Р.Скрипський, як досвідчений фахівець, був у числі ініціаторів заснування і приймав 
безпосередню участь у розробці статуту “Координаційної Ради міських громадських 
організацій інвалідів м.Києва”. В подальшому, Асоціація “КАСІЦЕП” стала одним із 
засновників “Координаційної Ради”, а В.Р.Скрипського обрано на її конференції на посаду 
першого заступника Голови. Це є виявом великої поваги та довіри, визнання його особистих 
якостей, досвіду і авторитету. В роботі “Ради” В.Р.Скрипський функціонально відповідає за 
організацію масових благодійних акцій та ведення поточної господарської діяльності; веде в 
приміщенні “Ради” щотижневий прийом громадян. За значний внесок у досягнення “Ради”, У 
2001 році від імені її Голови В.Р.Скрипський був нагороджений Почесною грамотою .
З моменту обрання В.Р.Скрипського на означену керівну посаду, він очолив адміністративне 
управління та оперативно-господарську діяльність організації, виправивши ряд помилок, а 
саме:

провів реорганізацію, визначив та сформував новий штат працівників; 
здійснив комплексну ревізію товарно-матеріальних цінностей організації, встановив 
контроль за їх обліком та використанням, призначив матеріально-відповідальну особу;

налагодив контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;провів експертизу і 
здійснив переукладання господарських договорів і угод з уповноваженими органами місцевої 
державної влади та управління з питань орендних відносин, енерго-, тепло- і водопостачання 
нежитлових площ, наданих для розміщення підрозділів і служб організації;



започаткував здійснення комплексу ремонтно-оздоблювальних робіт орендованого 
будинку;

визначив оптимальне розташування, правила здійснення діяльності і внутрішнього 
трудового розпорядку виробничо-господарських підрозділів організації, розробив поточні і 
перспективні плани їх діяльності, розробив і затвердив відповідні положення про них;

створив власну ремонтну базу та зареєстрував в органах ДАІ власне автогосподарство 
організації;

ініціював заснування декількох дочірніх підприємств і спрямував їх діяльність на 
досягнення мети створення очолюваної ним громадської організації інвалідів.

Трудову діяльність на керівній посаді Скрипський В.Р. здійснював з додержанням 
поєднання принципів демократизму у стосунках із штатними працівниками з суворим 
контролем за виконанням виданих наказів і розпоряджень, викоріненням у трудовому 
колективі, на власному прикладі, пияцтва та недбалості, визнанням пріоритету 
загальносуспільних потреб над особистими.

Працюючи за умов ненормованого робочого дня, Скрипський В.Р. встановив для 
себе обов’язковий час для проведення щоденних консультацій з колективом організації та 
щоденного особистого прийому членів організації та інших громадян. У службовому 
спілкуванні виявляє щирість та відкритість, уважність до проблем і думок співбесідника, 
відсутність нездорової амбіціозності та зверхнього відношення. В.Р.Скрипський має власну 
думку і при впевненості в її вірності наполегливо відстоює її на будь-якому рівні, бере 
персональну відповідальність за прийняті організацією рішення.

В.Р.Скрипський приймає активну участь у роботі організації, та в тісному з ним 
взаємозв’язку керує соціальною діяльністю по статутних напрямках, активно пропагує досвід 
відповідної діяльності організації у засобах масової інформації, при особистому спілкуванні з 
посадовими особами органів місцевої державної влади та управління, уповноважених 
державних інститутів з питань соціального захисту населення; результатом цього є значне 
підвищення авторитету очолюваної В.Р.Скрипським громадської організації інвалідів на 
міському та державному рівні.

Значний вклад В.Р.Скрипського в налагодження та розвиток взаємовідносин 
організації з вітчизняними та міжнародними організаціями-донорами, релігійними 
організаціями, неурядовими благодійними фондами, підприємствами та державними 
установами.

Вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та 
досягнення високої майстерності у професійній діяльності В.Р.Скрипського не залишається без 
належної уваги керівництва столиці України: двічі (19.08.1999 р. та 18.01.2001 р.) 
В.Р.Скрипський був заохочений подякою голови Київської міської державної адміністрації із 
врученням пам’ятних знаків.

З вересня 1998 року В.Р.Скрипський на громадських засадах працює на посаді 
помічника-консультанта народного депутата України Чубатенка О.М. у сфері соціального 
захисту громадян.

З листопада 2013 року - незалежний представник з функцією контролюючого 
органу, неприбуткової громадської організації Подільська районна організація людей з 
обмеженими можливостями «ПРОЛОМ».

Трудова діяльність: 
з травня 1984 по червень 1986 року -  строкова служба в армії;
з жовтня 1986 по лютий 1992 року -  випробувач деталей та приборів на Київському заводі 

«Маяк»;
з лютого 1992 по листопад 1993 року начальник швейної майстерні в Київській асоціації 

інвалідів з церебральним паралічем «КАСІЦЕП»;
з листопада 1993 по січень 1994 року -  віце-президент асоціації «КАСІЦЕП»; 
з 1994 і по сьогоднішній день -  президент асоціації «КАСІЦЕП»;



з серпня 2000 по червень 2003 року -  директор Філії № 12 підприємства «Центр 
соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва»;

з листопада 2002 і по сьогоднішній день -  виконавчий директор Всеукраїнської 
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» по сумісництву;

з липня 2003 по лютий 2005 року -  виконавчий директор, а з лютого 2005 по листопад 
2006 року -  директор підприємства «Київський Центр професійної, медичної, трудової та 
соціальної реабілітації інвалідів»;

з листопада 2013 року - незалежний представник з функцією контролюючого органу, 
неприбуткової громадської організації Подільська районна організація людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ».

Одружений, виховує двох дітей.
Склад сім'ї:
дружина -  Скрипська Ірина Ігорівна -  1977 року народження; 
син -  Скрипський Владислав Валерійович -  1988 року народження; 
донька — Сушко Слізавета Ю ріївна- 01.07.1997 року народження.
Адреса постійного місця проживання: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 46А.
Не судимий.

А.М.Оноприенко


