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Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів інститутів громадянського суспільства з 
обрання Громадської ради при Чернігівській 
облдержадміністрації

ЗАЯВА

Повідомляємо, що участь в установчих зборах з формування нового 
складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації 
прийме уповноважений представник Громадської організації «Чернігівська 
Дія» Проскуріна Наталія Павлівна, голова громадської організації.

До заяви додаються:

1. Витяг з протоколу засідання правління ГО «Чернігівська Дія» для участі 
в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на 
обрання до складу Громадської ради;

2. Заява Проскуріной Н.П. з наданням згоди на обробку персональних 
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3. Біографічна довідка Проскуріної Н.П.;
4. фото;
5. Відомості про результати діяльності ГО «Чернігівська Дія»;
6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ГО 

«Чернігівськ Дія»;
7. Мотиваційний лист делегованого представника громадської організації 

«Чернігівська Дія».

Н.П.Проскуріна

mailto:proskurina26@ukr.net


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання Правління Громанської організації «Чернігівська Дія»

11.03. 2021 року

м. Чернігів

Присутні: голова правління Проскуріна Н.П., члени правління: Вауліна 
Ю.М., Федорова С.В., Михайленко А.П., Роніна Т.І., Баличева Г.М.

Порядок денний:

2. Про участь представника Громадської організації «Чернігівська Дія» в 
установчих зборах з формування Громадської ради при Чернігівській 
ОДА-

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

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації 
голову Громадської організації «Чернігівська Дія» Проскуріну 
Паталію Павлівну.
Голосували одноголосно

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах. 
Відповідальні: Проскуріна Н.П.
Термін виконання: до 15.03.2021р.

Г.М.Баличева
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Голові ініціативної групи
з формування нового складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Проскуріна Наталія Павлівна, кандидат до складу Громадської ради 

при Чернігівській облдержадміністрації, 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.

«14» березня 2021 р. Н.П.Проскуріна
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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 Проскуріна Наталія Павлівна
і 

д
2. Число, місяць, рік народження

і місце народження
26 лютого 1954 року народження 

м.Чернігів, Україна
3. Громадянство Громадянка України
4. Посада, місце роботи пенсіонерка
5. Посада в ІГС Голова правління ГО «Чернігівська 

Дія»
6. Відомості про освіту Вища (1971-1975р.р.) Київський 

інженерно-будівельний інститут

7. Наявність наукового ступеня немає

8. Нагороди, почесні звання (за
наявності)

Орден Княгині Ольги III ступеня

9. Трудова діяльність 1977-79р.р. - вчитель сш ГРВН; 1980-89р.р. - нач-к 
охорони праці ливарно-механічний завод м.Спаськ;
1990-95р.р. - міська рада, управління обліку та 
розподілу житла, 1995-2000р.р. - заст..нач-ка обл.. 
управління екологічного безпеки; 2000-2005р.р. - 
заст..нач-ка управління у справах сім’ї, молоді та 
жінок ОДА; 2005-2009р.р. - заст..нач.упр. УКБ ОДА

10. Громадська діяльність В 1999 році створила ГО «Дія» та є її головою по 
цей час.

Робота в консультативно-дорадчих органах:

• 3 2013р. член Громадської ради при ОДА, 
член Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми при облдержадміністрації;

• Член Колегії Департаменту сім'ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації;

• Член Конкурсного комітету з підготовки та
проведення конкурсу на автобусних
маршрутах заг. користування, які не виходять 
за межі області (внутрішньообл маршрути);

• Член Конкурсної комісії Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА для розгляду конкурсних 
пропозицій та проведення моніторингу
виконання (реалізації) програм (проектів. | 
заходів) ІГС, для виконання (реалізації) яких 
надається підтримка зарахунок коштів обл. 
бюджету;



Член Координаційної ради з питань сприяння 
розвитку громадянського суспільства, 
Координаційної ради у справах дітей при 
облдержадміністрації.

11. Напрям роботи у Громадській 
раді

можу вести напрямки роботи щодо соціального 
захисту прав жінок, дітей, молоді, людей з 
інвалідністю, багатодітних сімей, екологічний, 
будівельний.

12. Контактна інформація: 

поштова адреса, номер телефону, 

адреса електронної пошти

050- 558-01-67; 073-481-24-34;

Proskurina26(S)ukr.net

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

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації. 

Н.П.Проскуріна

ukr.net
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Чернігівська Дія» 

за 2020 рік

1. Громадська організація «Чернігівська Дія»;
2. Код ЄДРПОУ 40935543
3. Дата державної перереєстрації -03.11.201 броку
4. Адреса: вул.О.Шафонського, 45/1, м.Чернігів, 14034, 

050-558-01 -67; e-mail: proskurina26@ukr.net;
6. Мета та напрями діяльності:

Мета, завдання та напрямки діяльності
Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист 

громадянських, політичних, соціальних, економічних, творчих, національно- 
культурних прав жінки, сприяння впровадженню Тендерної рівності в усіх сферах 
українського суспільства, зростання ролі жінки в українській державі.

Завданням Організації є:
- представництво і захист законних інтересів членів Організації у державних і 
громадських органах;
- участь у розробці проектів і програм з вирішення соціально-економічних, 
політичних, творчих та інших актуальних проблем жіноцтва;
- підтримка досліджень і розробок проектів програм та нормативних актів щодо 
захисту прав жінки, материнства і дитинства;
- сприяння підвищенню фахового та культурного рівня жінки.

Результати діяльності у 2020 році.

2020 рік для організації був не простим, складним в зв’язку з пандемією і 
введеним карантином в Україні, в Європі, в світі, і безпосередньо в м.Чернігові та 
Чернігівській області. ГО «Чернігівська Дія» не змогла провести та реалізувати 
більшість своїх довгострокових щорічних програм і проектів.

На жаль було відмінено щорічне оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних, з 
малозабезпечених сімей, дітей з родин загиблих воїнів в АТО та з родин 
учасників АТО Чернігівщини в Швейцарії в місті Троген в Міжнародному 
дитячому таборі «Kinderdorf Pestalozzi», в Німеччині та проведення щорічної акції 
«Кожній дитині сироті - фото на згадку» в дитячому будинку;

З дотриманням вимог санітарної безпеки в період карантину були проведені 
щорічні заходи до дня Святого Миколая, до Новорічних та Різдвяних свят, до 
Дня захисту прав дітей - подарунки, солодощі для дітей-сиріт, для дітей 
позбавлених батьківського піклування, для дітей з багатодітних родин, дітей 
соціально незахищених категорій, дітей інвалідів;

mailto:proskurina26@ukr.net
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Протягом року проводилась акція «Рука допомоги» - збір речей від 
мешканців міста для малозабезпечених верств населення, в тому числі 
багатодітним родинам та сиротам;

Проскуріна Н.П. протягом року брала участь у роботі комісій, робочих груп 
та інших консультативно- дорадчих органів, утворених органами виконавчої 
влади та самоврядування.

- Міжвідомчої ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при 
облдержадміністрації;

- Колегії Департаменту сім‘ї, молоді та спорту облдержадміністрації;
- Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
області (внутрішньообласні маршрути), облдержадміністрації;

- Конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду 
конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання 
(реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається підтримка 
зарахунок коштів обласного бюджету;

- Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при облдержадміністрації;

- Координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації.

ГО «Чернігівська Дія» не заперечує щодо розміщення матеріалів про 
діяльність організації на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

Н.П.Проскуріна



Відомості 
про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 

громадянського суспільства, номер контактного телефону

Повна назва ІГС - Громадська організація «Чернігівська Дія»
Місцезнаходження ІГС (поштова адреса) - вул.О.Шафонського, д.45/1, 
м.Чернігів, 140034.
Електронна адреса - ГО «Чернігівська Дія» - proskurina26@ukr.net
Номер контактного телефону ГО «Чернігівська Дія» - 050-558-01-67

Н.П.Проскуріна
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника ГО «Чернігівська Дія» 

Проскуріної Наталії Павлівни

Я, Проскуріна Наталія Павлівна, іду в Громадську раду сприяти вирішенню 
актуальних та нагальних життєвих питань громад Чернігівщини Маю досвід 
роботи в Громадській раді при ОДА (член Громадської ради з 2013 року), досвід 
роботи з законодавчими та нормативно-правовими актами, брала участь у роботі 
колегій, комісій, робочих груп, координаційних рад та інших консультативно- 
дорадчих органів, утворених органами виконавчої влади та самоврядування.

Можу вести напрямки роботи щодо соціального захисту прав жінок, дітей, 
молоді, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, екологічний, будівельний.

14.03.21р.

Н.П.Проскуріна


