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Ініціативній групі з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

ЗАЯВА

про підтвердження участі в установчих зборах з формування нового складу  
Гром адської ради при Ч ернігівській обласній держ авній адміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 
суспільства з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

візьме уповноважений представник Кравченко Олексій Михайлович представника 
Чернігівського обласного об'єднання роботодавців 

Додатки до заяви:
прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про 

делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні 
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних 
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним 
особисто;

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця 
роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або 
громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси 
електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності)); 

фото делегованого представника ІГС;
відомості про результати діяльності ІГС (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) тощо) протягом 
шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про 
формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, (номер 
контактного телефону, посилання на офіційний вебсайт ІГС (за наявності), сторінка у 
соціальних мережах (за наявності);

мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви 
бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

Предстваник ЧОО О.М.Кравченко



Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців

Рішення
про делегування для участі в установчих зборах представника, 

який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при
Чернігівській ОДА

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

10 березня 2021року№ 22 м. Чернігів

П р и сутн і: Товстиженко П.М. -  голова правління Організації.
Члени правління: Товстиженко П.М., Макаренко Г.В., Пальчевська Е.О.

Порядок денний:

І.Про делегування представника Чернігівського обласного об’єднання
організацій роботодавців для участі в установчих зборах з формування складу
Громадської ради при ОДА у Чернігівській області

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах для формування складу 

Громадської ради при ОДА у Чернігівській області Кравченка Олексія 
Михайловича -представника Чернігівського обласного об’єднання 
роботодавців.

2. Підготувати та подати документи для реєстрації щодо участі і 
установчих зборах.



Голові ініціативної групи 
з формування нового складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації
Проскуріній Наталії Павлівні

Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Кравченко Олексій Михайлович представник Чернігівського обласного 

об’єднання організацій роботодавців відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду на збір, обробку та поширення моїх 

персональних даних ініціативною групою з формування нового складу 

громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації.

Також повідомляю, що на даний час, я не є народним депутатом України, 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, 

посадовою особою органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника Чернігівського обласного об’єднання організацій 

роботодавців (ЧОООР) для участі в установчих зборах, який одночасно є 
кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Чернігівській

обласній державній адміністрації.

Кравченко Олексій Михайлович

число , місяць, рік народження і 
_______ місце народження______

02.12.1981р.н
м.Чернігів

Громадянство України
Посада, місце роботи ТОВ “Техремонт” 

старший майстер
Посада в ІГС представник Чернігівського 

обласного об’єднання організацій 
__________роботодавців_________

Відомості про освіту освіта вища 
Чернігівській державний 

педагогічний університет ім.Т.Г 
Шевченко 

__________ атосправа__________
Наявність наукового ступеня нема

Трудова діяльність З 2007 року ТОВ 
ТЕХРЕМОНТст.майстер

ЗоГромадянська діяльність _рл
Напрям роботи у Громадській раді транспорт та промисловість

Контактна інформація: поштова 
адреса , номер телефону, адреса 

_______електронної пошти_______

14037, м. Чернігів, вул. Громадська, 
39;0681025967

Я не заперечую 

Кравченко Олексій Михай,

ілюднення прданрї інформації 

г,зськ2_АзЛ —ОтМгКравченко



_____________ Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Громадська, 39_____________________

Ч ернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців

про результати діяльності Чернігівського обласного об’єднання
організації роботодавців 

(протягом шести місяців до дати оприлюднення ГР при ОДА 
повідомлення про формування складу Громадської ради)

1. Чернігівське обласне об’єднання організації роботодавців
2. ЧОООР.
3. Код ЄДРПОУ -  34759662.
4. Чернігівським обласним об’єднанням організації роботодавців 

вживались невідкладні заходи для зупинення згубних процесів в галузі 
автомобільних перевезень в області. Припинення діяльності «нелегалів» на 
автошляхах та впорядкування перевезення «пільговиків» і компенсації витрат 
автоперевізникам за їх перевезення.

5.Чернігівське обласне об’єднання організації роботодавців 
представляла та захищала права та законні інтереси роботодавців в галузі 
автомобільних перевезень пасажирів у економічній, соціально-трудовій та 
інших сферах, вела постійну, наполегливу роботу по захисту легальних 
автоперевізників області.

Члени Організації брали участь у засіданнях по питанню викоренення 
нелегальних перевезень пасажирів в області, перегляду тарифів за 
перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах 
внутрішньообласного сполучення.

Приймали участь у чисельних нарадах, в т. ч. в Чернігівській 
облдержадміністрації по порядку формування Конкурсних комітетів в 
районах, проведенні конкурсів на внутрішньорайонних маршрутах, в 
Міністерстві інфраструктури України.

Постійно вносились до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування пропозиції щодо вдосконалення роботи пасажирського 
автотранспорту в області.



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС Чернігівського обласного об’єднання 
організацій роботодавців

2. ГПБ керівника ІГС Товстиженко Павло Михайлович

3. Поштова адреса ІГС 14037, м.Чернігів. Громадська . 39

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

елетронна адреса ІГС

5. Номер контактного телефону 
ІГС

0681025967

6. Посилання на офіційний веб
сайт ІГС (за наявності)

не має

7. Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за 
наявності)

не має



Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців 

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Громадська, 39

Мотиваційний лист

представника Чернігівського обласного об’єднання організацій
роботодавців

Бажаю брати участь в роботі громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації для ефективного державно регулювання, 
що є необхідною складовою розвитку економіки України.

Маю досвід роботи в різних дорадчо-консультативних органах та 
роботі з надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів.

Громадська рада при Чернігівській обласній державній адміністрації є 
інструментом реалізації права громадян на участь і формування державної 
політики шляхом надання пропозицій до проектів нормативно-правових 
актів, громадського контролю за роботою органу. Одним з головних завдань 
громадської ради є сприяння реалізації громадянами конституційного права 
на участь в управлінні державними справами, тому створення регіональних 
Завданнями громадської ради є саме сприяння реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлінні державними справами, а це 
створення механізмів комунікацій з усіма регіонами України. Переконаний, 
що ефективна співпраця з громадською радою є запорукою ефективної 
роботи обласної державної адміністрації .

Кравченка Олексія Михайловича

О.М.Кравченко


