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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 

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 громадської організації «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» - Ушкевич Ігор Валерійович, координатор 
організації з соціальних питань та питань ЖКГ.

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.

ГО «Чернігівський громадські 

захисту прав людини»

(0462) 675-281

З повагою,

Виконавчий директор
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання Загальних зборів 

громадської організації 
«Чернігівський громадський комітет захисту прав людини»

5 березня 2021 року № 2-ЗК/2021

м. Чернігів

Присутні: 11 членів організації.

Порядок денний:
1. Про делегування представника громадської організації «Чернігівський 

громадський комітет захисту прав людини» для участі установчих зборах з 
формування складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації.

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

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації 
Ушкевича Ігоря Валерійовича - координатора організації з соціальних 
питань та питань ЖКГ.

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

Відповідальний: Тарасов В.В.

Г оловуючий

Секретар

Тарасов В.В.

Кулікова Н.О.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності 

за 2020 рік

1. Повна назва ІГС: Громадська організація «Чернігівський громадський 
комітет захисту прав людини»

2. Скорочена назва ІГС: ЧГКЗПЛ
3. Код СДРПОУ 25785580
4. Дата державної реєстрації ІГС 15.12.1999 р.
5. Метою діяльності організації є захист громадянських, політичних, 

соціальних, економічних та інших прав і свобод людини.

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини (ЧГКЗПЛ) є 
неполітичною, неурядовою, некомерційною, незалежною громадською 
організацією, заснованою в 1999 році.

Місія ЧГКЗПЛ - захист людських прав та основоположних свобод 
людини для утвердження принципу людської гідності та формування 
демократичного правового суспільства.

Основні напрямки роботи:
• надання безоплатної правової допомоги вразливим групам та жертвам 

порушень прав людини;
• посилення правових можливостей та правова просвіта громадян;
• протидія катуванням та жорстокому поводженню;
• сприяння поліпшенню доступу до правосуддя і реформуванню судової 

системи України;
• захист прав виборців та моніторинг виборчого процесу;
• протидія корупції, підвищення прозорості та підзвітності роботи органів 

влади;
• захист права на мирний протест та свободи зібрань;
• захист права на доступ до інформації;
• надання правової, соціальної, іншої допомоги біженцям, шукачам 

притулку та мігрантам;
• протидія торгівлі людьми та нелегальній міграції;
• боротьба з проявами ксенофобії, расизму, дискримінації, агресії на 

грунті ненависті.
ЧГКЗПЛ є співзасновником та членом Української Гельсінської спілки з 

прав людини www.lielsinki.org.ua.
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ЧГКЗПЛ за час свого існування реалізовано понад 60 проектів та програм 
за підтримки міжнародних донорів

7. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах 
виконавчої влади

Представники ЧГКЗПЛ є членами:
• Спостереженої комісії з дотримання прав людини в пенітенціарних 

закладах при виконкомі Чернігівської міської ради;
• Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації;
• Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при Чернігівській облдержадміністрації;
• Координаційної ради з питань правової освіти населення при 

Чернігівській облдержадміністрації.

8. Контактна інформація:
Адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Гонча, 57
Телефон: (0462) 675-281
Ел.пошта: protection.ua@gmail.com
Website: www.protection.org.ua

Громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини» не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації 
на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

Виконавчий директор

ГО « Чернігівський громадський кс 

захисту прав людини» Тарасов В.В.
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ВІДОМОСТІ

про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС:
Громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини»

2. ПІБ керівника ІГС: Тарасов Віктор Володимирович

3. Поштова адреса ІГС та фактичне місцезнаходження ІГС: 
вул.Гонча 57/1, м.Чернігів, 14000

4. Електронна адреса ІГС: protection.ua@gmail.com

5. Номер контактного телефону ІГС: (0462) 675-281

6. Посилання на офіційний веб-сайт ІГС: www.protection.org.ua

7. Посилання на сторінку у соціальних мережах: 
https://w4vw.facebook.com/Chernihiv.Human. Rights. Committee

Виконавчий директор

ГО «Чернігівський громадський коміг 

захисту прав людини» Тарасов В.В.
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Біографічна довідка
уповноваженого представника 

ГО "Чернігівський громадський комітет захисту прав людини" 
на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради 

при Чернігівській обласній державній адміністрації

Прізвище: Ушкевич 

Ім’я: Ігор

По батькові: Валерійович

Дата народження: 4 червня 1975 р-н.

Громадянство: Громадянин України

Контактний телефон: т./ф. (0462) 93-83-26, моб. (0630232856) 

Поштова адреса: вул. Чернишевського 6.20 кв.70, м. Чернігів, 14000 

Електронна адреса: igoruskevic7@2maiI.com 

Освіта:
2015-2017 pp. Магістратура за напрямком «Соціальна робота» ЧНТУ 

Науковий ступінь, вчене звання: Не маю.

Нагороди, почесні звання: Не маю.

Місце роботи: Тимчасово безробітний.

Наявність представницького мандата у радах різних рівнів: Не мак

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах:
Голова комітету із соціального захисту та питань ЖКГ у громадській ра 
Чернігівської ОДА 2015-2020 pp.

Громадська діяльність:
Член Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. 
Координатор напрямку «Соціальний захист, ЖКГ та захист прав 
споживачів»

Можливий напрям роботи в Громадській раді:
Державна політика, соціальний захист , захист прав споживачів, захист 
прав людини, ЖКГ, архітектура та будівництво.

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

Делегований представник ІГС Ушкевич І. В.

mailto:igoruskevic7@2maiI.com


М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

делегованого представника громадської організації 
"Чернігівський громадський комітет захисту прав людини"

Ушкевича Ігоря Валерійовича

Я є громадським діячем, приймаю активну участь у житті міста та області. 
Вхожу до складу робочої групи з безбар’єрності при Чернігівській ОДА.
Є членом комісії з формування тарифів на ЖКП та транспорт при Чернігівській 
міській раді.
Дві каденції є головою комітету з питань ЖКХ, капітального будівництва та 
архітектури Громадської ради при Чернігівській ОДА. Голова комітету з питань 
соціальної політики, безбар’єрністи, інклюзивної освіти Громадської ради при 
Чернігівській ОДА. Член комітету з питань державної політики Громадської 
ради при Чернігівській ОДА. Приймав активну участь в робочих групах щодо 
розробки статуту та положення про Громадську раду при Чернігівській ОДА, а 
також приймав активну участь в інших робочих групах.
На даний час займаюся ініціативами с сфері соціального захисту:
Придбання та встановлення в Чернігівській ОДА пристрою для пересування 
сходами та поверхами для людей з обмеженими можливостями.
Створення сервісної служби таксі для людей з обмеженими можливостями. 
Програма соціальної допомоги громадським організаціям, які опікуються 
питаннями людей з обмеженими можливостями.
Створення робочої групи при управлінні архітектури щодо нагляду за 
будівництвом будинків соціальної сфери з дотриманням норм ДБН щодо 
безбар’єрністи.
На даний час займаюся ініціативами с сфері ЖКГ:
Програма переробки сміття , оплати за вивезення та утилізацію побутового 
сміття на віс.
Комплексне сортування прийому та логістика.
Реалізація ринку газу та електроенергії -  зменшеня монопольного становища- 
створення підприємств Чернігівоблгаз та Чернігівобленерго.
Приведення граничних споживчих норм в галузі ЖКХ до соціальних.

11 березня 2021 р о к у  ^  ^  Ушкевич І.В.
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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, Ушкевич Ігор Валірійович, 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.

«11» березня 2021 р. Ушкевич І.В.
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