
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
’’ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА"

(ГО «ЧПЗС»)
14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 5, к. 1 

E-mail: ngo.chr.union@gmail.com Тел.: +38 (067) 73 53 003.
П/р 2600801637410 відділення ПАТ "Кредобанк" у м. Чернігів, МФО 325365. Код ЄДРПОУ 39659707 

«16» березня 2021 р. № 03-16/1 На №від_________

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

ЗАЯВА
про підтвердження участі в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 
суспільства з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації' візьме уповноважений представник 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА" 
Клещ Олександр Юрійович, заступник виконавчого директора.

(повна назва ІГС, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в ІГС)
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.

Виконавчий директор Є.В. Малецький
Посада уповноваженої особи 
керівного органу ІГС Ініціали, прізвище



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
’’ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА” 

(ГО «ЧПЗС»)
14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 5, к. 1 

E-mail: ngo.chr.union@gmail.com Тел.: +38 (067) 73 53 003. 
П/p 2600801637410 відділення ПАТ "Кредобанк" у м. Чернігів, МФО 325365. Код ЄДРПОУ 39659707

«15» березня 2021 р. № 03-15/1 На №від

Рішення 
виконавчого директора 

про делегування для участі в установчих зборах представника, 
який одночасно є кандидатом на обрання до складу 

Громадської ради при Чернігівській ОДА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
’’ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА”

від «15» березня 2021 року № 03-15/1

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації.

Вирішив:

2. 1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового
складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації — 
КЛЕЩ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, заступник виконавчого директора.

(прізвище, ім’я, по-батькові представника, посада представника в ІГС).

2. Підготувати документи для реєстрації' щодо участі в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації'.

Виконавчий директор Є.В. Малецький



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
’’ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА’’

(ГО «ЧПЗС»)
14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 5, к. 1 

E-mail: ngo.chr.union@gmail.com Тел.: +38 (067) 73 53 003.
П/p 2600801637410 відділення ПАТ "Кредобанк" у м. Чернігів, МФО 325365. Код ЄДРПОУ 39659707

«15» березня 2021 р. № 03-15/2 На №від______________

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

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, КЛЕЩ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ__________________________
(вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС — кандидата до складу громадської ради)

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.

«15» березня 2021 р. , ■) Клещ Олександр Юрійович
(особистий підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС)



 

Біографічна довідка  

делегованого представника ІГС для участі  

в установчих зборах, який одночасно є  

кандидатом на обрання до складу Громадської ради  

при Чернігівській  обласній державній адміністрації 
 

 
 

 
 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові 
 

Клещ Олександр Юрійович 

2.  Число, місяць, рік народження 
і місце народження 
 

20.12.1981, м. Чернігів 

3.  Громадянство 
 

Україна  

4.  Посада, місце роботи  
 

Підприємець  

5.  Посада в ІГС 
 

Заступник виконавчого директора 

6.  Відомості про освіту 
 

Освіта вища:  
1999 – 2004 р.р. – Чернігівський 
державний педагогічний університет 
імені  Т.Г.Шевченка, спеціаліст, 
спеціальність психологія,   
2004 – 2005 р.р. – Чернігівський 
державний педагогічний університет 
імені  Т.Г.Шевченка, магістр 
соціально-політичної психології.  
 

7.  Наявність наукового ступеня 
 

Відсутній 

8.  Трудова діяльність  
 

2010 – 2021 р.р. – директор 
приватних підприємств, підприємець  
2005 – 2010 р.р. – менеджер з кадрів, 
менеджер по персоналу в  
торговельних підприємствах міста 
Чернігова.  
2005 – 2006 р.р. – менеджер, експерт-
аналітик в українських аналітичних  
центрах з вивчення та аналізу 
електоральних досліджень.  
 

 



9.  Громадська діяльність 
 

2015 р. – теперішній час – 
заступник керівника громадської 
організації  "Чернігівська 
правозахисна спілка";  
2015 р. – теперішній час – 
громадський контроль виборчого 
процесу,  офіційний спостерігач 
від громадської організації на 
виборах 

10.  Напрям роботи у Громадській раді Правозахисний 
11.  Контактна інформація: 

поштова адреса, номер телефону, 
адреса електронної пошти 
 

14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, 
вул. Хлібопекарська, 5, к. 1, 
ГО «ЧПЗС». 
Номер телефону відсутній.  
E-mail: ngo.chr.union@gmail.com 

12.  Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за бажанням) 

--- 

 
Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації. 

 

 

16.03.2021 р. 

 

О.Ю. Клещ 

 
Делегований представник  ІГС                               Підпис                    Ініціали, прізвище 

 

 

Біографічна довідка (не більше 2 стор. тексту на ар. А4) окрім входження до скан-

копії з всіх документів (їх оригіналів) у форматі PDF, утвореної одним 

файлом, названим за назвою ІГС і прізвищем кандидата подається в 
електронному вигляді (у  формат doc). 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА"

(ГО «ЧПЗС»)
14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 5, к. 1 

E-mail: ngo.chr.union@gmaii.com Тел.: +38 (067) 73 53 003.
П/р 2600801637410 відділення ПАТ "Кредобанк" у м. Чернігів, МФО 325365. Код ЄДРПОУ 39659707 

«14» березня 2021 р. № 03-14/1 На №від__________

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства (далі - ІГС)

1. Повна назва ІГС. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКА 
ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА"

2. Код ЄДРПОУ. 39659707

3. Відомості про результати діяльності ІГС за період не менше шести 
місяців до 02.03.2021 (проведені заходи, дослідження, надані послуги, 
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання 
Чернігівській облдержадміністрації' письмових обґрунтованих пропозицій і 
зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної 
політики та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт 
(за наявності) тощо)

1. Адвокаційна компанія щодо внесення змін в законодавства для усунення 
на нашу думку конфлікту інтересів та порушення Конституції' України щодо 
рівності всіх громадських організацій.
— Спілка — спілка, Союз = союз. Министерская версия правописания.
https://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Union/posts/2838211742 
881218
— Работаем над предложениями к законодательству в сфере национально
патриотического воспитания.
https://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Union/posts/2673823562 
653371
2. Організація показів у Чернігові у рамках всеукраїнського фестивалю «Кіно 
проти корупції»
https://cntime.cn.ua/top-novini/item/20936-zavtra-u-chernihovi-startuie- 
festyval-kino-proty-koruptsii
3. Сприяння проведенню проекту «Обласний художній конкурс «Мистецтво 
— проти засилля корупції» (Чернігівщина)»
https: / / www.prostir.ua/?grants=oblasnyj-hudozhnij-konkurs-mystetstvo-proty- 
zasyUya-koruptsiji-chernihivschyna
4. Участь у проведення компанії' проти на нашу думку незаконної забудови в 
історичній частині міста.
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— Чи був конфлікт інтересів у членів містобудівної ради під час голосування 
за будівництво навпроти Єлецького монастиря? http:/ /pik.cn.ua/23231
— Будівництво біля Єлицького монастиря зупиняти не збираються? В міській 
раді не заплановано жодних коштів на компенсацію.
http: / /pik.cn.ua/23782/budivnitstvo-bilya-elitskogo-monastirya-zupinyati-ne-  
zbirayutsya-v-miskiy-radi-ne-zaplanovano-zhodnih-koshtiv-na-kompensatsiyu
5. Проведення моніторингу окремих питань дотримання інформаційної 
безпеки депутатами міської ради.
— ФСБ має доступ до третини депутатів Чернігівської міськради. Список. 
http: / / svoboda.fm/politics/chernigov/248300.html
6. Ініцювання антикорупційної перевірки та проведення моніторингу 
законності виділення земельної ділянки.
— Прокуратура перевірить законність рішення про виділення землі 
організації' депутатки Радчук.
— http: / / pik.cn.ua/16372/prokuratura-perevirit-zakonnist-rishennya-pro-
vidilennya-zemli-organizatsiyi-deputatki-radchuk
7. Сприяння мешканцям житлового будинку № 35 по вул. Рокоссовського в 
захисті їх прав та інтересів під час будівельних робіт в зазначеному будинку.
- В «Сиверском» скоро появится новый «АТБ»
https://rn.gorod.cn.ua/news 121773.html
- Міськуправління архітектури запевняє, що мешканців не кинуть в процесі 

облаштування чергового АТБ
http: / / svoboda.fm/politics/society/276582.html
— Чернігів: права мешканців будинку під час розміщення нового магазину 

АТБ порушені не будуть
http: //monitor.cn.ua/ua/style/83200
- АТБ на Рокоссовського працює в нічний час без узгодження з владою. 

Мешканці невдоволені
https://m.gorod.cn.ua/news 125662.html
8. Просвітницька акція «День прав людини» до річниці прийняття Загальної 
декларації' прав людини
http://svoboda.fm/politics/society/277076.html

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
СПІЛКА" не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації' на 
офіційному вебсайті органу виконавчої влади.

Виконавчий директор 
Місце для печатки (за наявності)

Є.В. Малецький

Інформація про діяльність ІГС (не більше 2 стор. тексту на ар. Л4) подається в 
» ? V Чл * /і Д... І



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКА
ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА"

2. ПІБ
ІГС

керівника Маленький Євгеній Валерійович

3. Поштова адреса 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 
ІГС 5, к. 1

4. Адреса 
електронної 
пошти ІГС

ngo.chr.union@gmail.com

5. Номер +38 (067) 73 53 003
контактного
телефону ІГС

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

7. Посилання 
сторінку 
соціальних 
мережах 
наявності)

на Ьіфз://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Union 
У

(за

Є.В. Малецький



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
делегованого представника

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
’’ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА”

(назва інституту громадянського суспільства)

Прізвище, ім’я та по батькові 
КЛЕЩ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Відповідно до Основного Закону Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова держава.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії’ визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави.

Мої мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо 
роботи у такій раді вбачаю в діяльності щодо сприяння захисту прав та інтересів 
людини та громадянина заради сталого розвитку Чернігівщини.

«15» березня 2021 р. О.Ю. Клещ

Мотиваційний лист окрім входження до скан-копії з всіх документів (їх 
оригіналів) у форматі PDF, утвореної одним файлом, названим за назвою 
ІГС і прізвищем кандидата подається в електронному вигляді 
(у форматі DOC).


