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сім’ї, дітей та молоді. Сьогодні обіймає посаду начальника
Служби у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації.
В травні 2004 р. Валерію Анатолійовичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти
України». У 2009 р. нагороджений орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня. Також має багато заохочувальних відзнак
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади.
Ще в студентські роки Валерій Анатолійович брав
активну участь в громадському житті інституту, був учасником впровадження ефективних механізмів залучення
дітей до позашкільної роботи, виховання їх як творчих особистостей та формування у них активної життєвої позиції. Така діяльність стала основою подальшого
професійного та особистісного розвитку В. А. Танцюри.
Валерія Анатолійовича часто запрошують на урочисті події до рідного вишу, де він із задоволенням вітає
ТАНЦЮРА
щирим і доброзичливим словом викладачів та студенВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
тів. Він співпрацює з профільними кафедрами Національного педагогічного університету імені Михайла
Випускник педагогічного
Драгоманова, зокрема студенти цього вишу мають можфакультету (1986)
ливість проходити практику в Службі у справах дітей та
сім’ї та Київському міському центрі соціальних служб
Начальник Служби у справах дітей та сім’ї
для сім’ї, дітей та молоді.
Київської міської державної адміністрації
Одним із найяскравіших спогадів студентського
життя для Валерія Анатолійовича стало формування
тимчасових трудових загонів підлітків, які перебували
ародився 3 червня 1961 р. в м. Києві. на обліку в міліції. Пам’ятає, як разом з іншими студенБатько, Анатолій Васильович, — юрист. Мати, Лідія тами займався організацією не лише трудових завдань,
Іванівна, — вихователь. Велике прагнення до самови- а й заходів щодо творчої самореалізації, патріотичного
ховання та самоосвіти в підлітковому віці стало вирі- виховання та попередження асоціальної поведінки.
шальним у виборі майбутньої професії. Одружений. Він зумів уміло використати на практиці здобуті в
інституті знання, уміння та навички.
Має четверо дітей.
Валерій Анатолійович щиро вдячний улюбленим
У 1982–1986 рр. навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту педагогам альма-матер — мудрим, майстерним та висоімені О. М. Горького. Закінчивши виш, здобув кваліфі- коосвіченим викладачам: А. Й. Капській, О. В. Кирикації методиста з виховної роботи, вчителя психології і чуку, М. А. Журбі, С. Ф. Цвеку та багатьом іншим.
В. А. Танцюра захоплюється туризмом та організаетики сімейного життя.
Після проходження служби в армії та здобуття цією літніх наметових таборів. Ці захоплення спонукали
вищої освіти, Валерій Анатолійович вісім років про- його до активної діяльності щодо організації скаутського
працював заступником директора з виховної роботи руху в Україні. Так, завдяки Валерію Анатолійовичу в
в середній школі № 78 м. Києва, директором Дитячо- 2008 р. Національна організація скаутів України увіюнацької вокально-хореографічної студії «Світанок». йшла до складу Всесвітньої організації скаутського руху.
Починаючи з 1995 р. В. А. Танцюра перебуває на дер- Є членом Національної ради Національної організації
жавній службі. Зокрема обіймав такі посади: заступник скаутів України та членом виборних органів Всесвітньої
начальника Служби у справах неповнолітніх Київської організації скаутського руху. Зазначає, що скаутинг нині
міської державної адміністрації, начальник Управління є одним із найпрогресивніших засобів залучення дітей
до додаткової освіти.
у справах сім’ї та молоді Міністерства України у справах сім’ї
Також Валерій Анатолійота молоді, головний спеціаліст
вич — засновник ВсеукраїнсьУправління гуманітарного розкого громадського центру
витку Секретаріату Кабінету
«Волонтер»,
Всеукраїнської
Міністрів України, заступник
молодіжної громадської органіміністра у справах сім’ї, дітей та
зації «Соціальна ініціатива» та
молоді, голова Секретаріату НаціВсеукраїнської молодіжної гроональної ради з питань запобімадської організації «Демокрагання поширенню ВІЛ-інфекції/
тичні ініціативи молоді»; автор
СНІДу. Протягом восьми років
та співавтор низки законопробув директором Київського місьектів та нормативних докуменкого центру соціальних служб для
тів у сфері сім’ї, дітей та молоді.
Міжнародна конференція (2008 р., Корея)
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