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«Лише сумління мало мати, ще й «СОВІСТЬ» має мордувати»
Вих. № 04/22 -1 від 22.04.2015 р.
На № Г о л о в і

Чернігівської обласної державної
адміністрації і

_________________Кулічу В.П.________________
м.Чернігів, 14000, вул. Ш евченка, 7

Шановний Валерій Петрович!

Додатково до нашого № 04/17 -1 від 17.04.2015 р.

Інформую Вас про те, що з технічних причин до Акту (експертні пропозиції) 
громадської експертизи № 1 від 17.04.2015 р. не увійшов Додаток 3 на 6 аркушах.

Направляю Вам цей додаток на паперовому носії та в електронному вигляді і 
прошу додати його до Акту (експертні пропозиції) громадської експертизи № 1 від 
17.04.2015 р. та його електронної версії, розміщеної на веб-сайті Чернігівської ОДА.

і
З надією на подальшу співпрацю.

Додаток: Додаток 3 на 6 

Президент АГС «СОВІСТЬ»

аркушах.

Демиденко В.Ю.
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і

Форум порятунку Чернігова
14000, м. Чернігів, пр. Перемоги 105 оф. 4 

№ 62 від 29 грудня 2014 р.

Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів інститутів 
громадянського суспільства для 
обрання складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів 
громадянського суспільства, які відбудуться 21 січня 2015 року, візьме 
уповноважений представник Чернігівської міської громадської організації 
«Форум порятунку Чернігова» Антошин В.Л., співголова ЧМГО «Форум 
порятунку Чернігова».

Також просимо включити Антошина В.Л. до списку кандидатів у склад 
новообраної громадської ради та для голосування в установчих зборах щодо 
складу Громадської ради при облдержадміністрації.

До заяви додаються;
1. рішення керівника або рішення правління тощо інституту 1

громадянського суспільства про делегування Антошин В.Л. для участі в 
установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

2. біографічна довідка делегованого представника інституту 
громадянського суспільства;

3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту 
громадянського суспільства;

4. інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом останніх двох років.

5. електронна версія вказаних документів у форматі Microsoft Word
(.doc).

Інститут громадянського суспільства Чернігівська міська громадська 
організація «Форум порятунку Чернігова» не заперечує проти оприлюднення 
поданої інформації у зв'язку з участю в установчих зборах для формування 
Громадської ради. \

Бей O.A., голова
ЧМГО «Форум порятунку Чернігова»

і



Додаток 3, стор. 2

Форум порятунку Чернігова
14000, м. Чернігів, up. Перемоги 105 оф. 4

1. Чернігівська міська громадська організація «Форум порятунку
Чернігова» І

2. ЧМГО «Форум порятунку Чернігова».

3. Легализована 07.04,2006 р.

4. 14000, м. Чернігів, пр. Перемоги, б. 108, оф.4.

5. Головною метою діяльності ЧМГО «Форум порятунку Чернігова» є 

сприяння побудові правового демократичного суспільства та боротьби з 

корупцією, хабарництвом і організованою злочинністю, відстоювання 

інтересів мешканців міста у взаємовідносинах з органами влади та місцевого 
самоврядування, громадський контроль за їх діями.

6. відсутній

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду.

ЧМГО «Форум порятунку Чернігова» за останні два роки робот провела і
наступні заходи і акції:

«Україна -  зелена країна»; регулярне озеленення міст України, в 2013 

посадили 100 дерев, в 2014 посадили 200 дерев; результат -  розбудова 
зелених зон містах України.

«First open city fest»; мета -  розвиток творчих здібностей молоді; 

учасники -  творчі колективи, спортсмени, творча молодь; кінцевий результат 

-  урізноманітнення дозвілля жителів області та пропаганда здорового 

способу життя.

«Флешмоби» мета -  пропаганда здорового способу життя та 

формування активної громадської свідомості та цілісності України

«Просвітницька діяльність» (видання та розповсюдження 

інформаційних буклетів та бюлетенів); мета -  пропаганда прав людини, 

здорового способу життя, сприяння молоді в працевлаштуванні та виборі 

професії, розвиток політичної свідомості, заохочення молоді до участі в 

виборах.



Додаток З,

Правозахисна діяльність. Надання безкоштовної правової допомоги
населенню. Провели значну кількість громадських мітингів та акцій 
протестів.

Моніторинг парламентських та президентських виборів 2014» 

проводили спостереження, моніторинг та аналіз перебігу виборчої кампанії
та передвиборчої агітації.

Проведення прес-конференцій, круглих столів з соціально-актуальних
проблем населення.

і олова ЧМГО «Форум порятунку Чернігова» Бей О.А.
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Біографі чи і к!і уповноваженого представника ІГС 
на участь в устам ‘прах для обрання складу Громадської ради

І
О Ш Ш І Вадим Леонідович 
ектор ПП «Керуюча компанія Мрія-Сервіс» 

мадянин України 
:  і І Л969р

vmia. м. Харків

Чернігівський державний педагогічний 
ім. Т. Г. Шевченка, історія, вчитель історії 

усшльствознавства.ЧДТУ магістр державного
V: . ' І і В Л І ї Ш Я

і viac:

н - .російська,

1 - є мас

З 1977 р. по 1987р. гг • ;вській середній школі № 24.
Після закінчення школи і :?7 по 30.06.1992р. навчався в
Чернігівському дєрж; - >.\ ч ічному інституті ім.. Т.Г.Шевченка на
факультеті історії , шавства.Під час навчання був активним
учасником студепськ ' ?а - -залежність України, в 1988 році першими 
в СРСР вийшов р 'зо- :ми студентами на першотравневу
демонстрацію у Мер:- «Закрити Чорнобильську АЕС» .Був
активним учасником еисих заходів та акцій.
У 2009 році закінчи- 1 і технологічний університет по
спеціальності <•." г;, . ' м чісвоєна кваліфікація «Магістр
державної служС •>.
В армії не служи .
Після закінчення іис ■ " і займав такі посади:
З 09.1992 по 19' ' \  , ’огласие», м.Чернігів.
З 1994 по 1996р. я 1' /  !». м.Чернігів.
З 1996 по 199° ол' в К 1 «Колос», м.Семенівка, Менського
району Чернігів1 о'

Працює
Г ромадянство
Число, місяць і рік 
народження
Місце народження
Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні 
звання
Досвід роботи у 
виборних органах
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З 2000 по 2002р. -  директор ТОВ «Сан - Фокс», м.Чернігів.
З 08.2002 по 02.2003 -  начальник Науково-виробничого підприємства «Нове 
місто», м.Чернігів.
З 02.2003 по 04.2006 суб'єкт підприємницької діяльності, м.Чернігів.
З 06.2006 по 03.2011 -  начальник Управління житлово-комунального 
господарства Чернігівсько:' міської ради.За час керування управлінням вивів 
ЖКІ Чернігова в крапі:1 і Україні, Чернігів займав 3 та двічі 2 місця в
конкурсах на краще місто з благоустрою
З 03.201 і по 11.2011 -  начальник Управління страхування гічного розвитку
міста та туризму Черні гі..... ої міської ради.
З 11.2011 по 02.2013 їй - 1 оно не працюючий.
.3 лютого 20 і3 пригатіП! г пі дприємець, за сумісництвом директор ПП
«Мрія-Сервіс», ПП «К!< * 'я-Сервіс »
Нагороджений подякою ' Іосм’ер -міністра України, подякою Чернігівського 
міського голови.
Був членом СПУ та Г-Л f.3 0 10 року безпартійний. Активний учасник 
майдану 2004 року та Г ! аоції Гідності 2014-2014 року. Активний учасник 
руху опору корупції-Г і  і і І : ; і на Чернігівщині з 2001 по* 2006 та з 2011 року
по даний час. В 201 л суд по сфабрикованій на замовлення
керівництвом Чернігі во міської ради кримінальної справи. Суд визнав
мене не винним, вирок с; підтверджений апеляційним судом.
В даний час сговголовп • і’орум порятунку Чернігівщини
Співголова комісії ” пвської ода по тарифам на ЖКГ та експерт
тимчасової слідчої їлог рховноїради з перевірки обґрунтованості
тарифів
Одружений, дружим а і,. Маю двох синів .Не судимий.
Можливий напрям р- : 'романській раді: любий.

І
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Ч Е РН ІГ ІВ С ЬК Е  М ІСЬКЕ УПРА ВЛІН Н Я Ю С Т И Ц ІЇ 
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА

25.12.2014 №

Г олові Чернігівської міської 
громадської організації "Форум 
порятунку міста Чернігова"
Бей O.A.

Повідомлення про утворення Чернігівської міської громадської 
організації "Форум порятунку- міста Чернігова" прийнято Виконавчим 
комітетом Чернігівської міської ради 07.04.2006 за № 104. Юридична адресе: 
Чернігівська обл., м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95, оф. 44.

Головою Чернігівської міської громадської організації "Форум порятунку 
міста Чернігова" значиться Бей Олександр Анатолійович.

В.о. начальника А.О. Проніков

Симоненко 651-537


