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«ЧЕРНІГІВЩИНА»
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№ 1 від 11 березня 2021 р.
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 «Чернігівщини» Шевченко Ірина Петрівна
(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.
Г олова
ГО «ЧЕРНІГІВЩИНА»
МП. (за наявності)
> к°д
36144201$

Р.В.Вереша



Рішення
про делегування для участі в установчих зборах представника, 

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

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС,
(витяг із протоколу засідання зборів чи правління)

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕРНІГІВЩИНА»

від 11 березня 2021 року № 1

Присутні: Голова ради - Вереша Роман Вікторович;

Члени ради - Золотаревська Світлана Степанівна;
Вереша Лариса Леонідівна;
Шевченко Ірина Петрівна -член ГО «Чернігівщина»

Порядок денний:
Про участь представника організації в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації

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

ради при Чернігівській обласній державній адміністрації - Шевченко Ірину Петрівну - члена 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕРНІГІВЩИНА».

Голова Ради

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕРНІГІВЩИНА



Громадська організація

«ЧЕРНІГІВЩИНА»
14000, Україна, м. Чернігів, вул. Мстиславська 9, оф.211

IBANUA: 113204780000026002924862711 в АБ “Укргазбанк»
МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280

Голові Ініціативної групи

з формування нового складу Громадської 

ради при Чернігівській обласній державній 

адміністрації

____________________________________(ПІБ)

Згода
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Шевченко Ірина Пертрівна____________________________________

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.

Дата «11» березня 2021 р Шевченко І.П.



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

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

Шевченко Ірина Петрівна • !

Число,місяць і рік народження 
Місце народження

08 грудня 1971 року 
с. Деснянка Чернігівського р-н

Громадянство Україна

Посада та місце роботи Начальник відділу кадрів ДП 
«УкрСіверБуд»ЗАТ «ДСК»

Посада в ІГС член Громадської Організації 
«ЧЕРНІГІВЩИНА»

Відомості про освіту 2003-2007 (роки)
Чернігівський Державний інститут 
економіки та управління.
По спеціальності - Фінансист

Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності)

—
Трудова та/або громадська 
діяльність

Укрсоцбанк (2005) - економіст 
Управління капітального 

будівництва ОДА 2006-2008 
(бухгалтерський відділ)

Громадська діяльність
Напрям роботи у Громадській раді
Контактна інформація : поштова 
адреса, контактний робочий 
/мобільний телефон,адреса 
електронної пошти

Поштова адреса: 14000 
м.Чернігів , вул. Попова 8 А оф.
Тел.093-926-73-35

Посилання на сторінку у 
соціальних мережах ( за бажанням)

—

Делегований представник ІГС Шевченко І.П.



Громадська організація

«ЧЕРНІГІВЩИНА»
14000, Україна, м. Чернігів, вул. Мстиславська 9, оф.211

IBANUA: 113204780000026002924862711 в АБ “Укргазбанк»
МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280

Дата «11» березня 2021

ВІДОМОСТІ

про результати діяльності інституту громадського суспільства

ГО «ЧЕРНІГІВЩИНА»

за 2020 рік

1. Повна назва ІГС ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧЕРНІГІВЩИНА»

2. Скорочена назва ІГС ГО «ЧЕРНІГІВЩИНА»

3. Дані про легалізацію ІГС 10.09.2018

4. Мета та напрями діяльності громадської організації «Чернігівщина» є побудова в м. 
Чернігові громадянського суспільства та демократичного правового міста з ефективною 
соціально-ринковою економікою.
Головними завданнями громадської організації «Чернігівщина» є сприяння у проведенні 

економічних, правових та політичних реформ для створення в м. Чернігові соціально- 
ринкової економіки, поширення цінностей демократичного суспільства, сприяння розвитку 
національної культури, науки, освіти, спорту, проведення ефективної соціальної політики, 
відстоювання екологічних пріоритетів у розвитку економіки м. Чернігова, підвищення 
авторитету м. Чернігова на всеукраїнському рівні, сприяння максимальній реалізації 
творчого потенціалу та здібностей мешканців м. Чернігова.
Громадська організація «Чернігівщина» для виконання статутних завдань у встановленому 
чинним законодавством України порядку:

бере участь у формуванні органів місцевого самоврядування;
бере участь у виборах до органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
може засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких 

передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів;
вносить пропозиції до органів державної влади та управління;



самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію;
представляє та захищає свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у 

державних та громадських органах;
виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові 

права.

5. Наявна практика участі ІГС в роботі консультативно-дорадчих органів. Громадська рада 

Чернігівської ОДА.

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на території області (назва 

проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота, надані пропозиції

ГО «ЧЕРНІГІВЩИНА» в 2020р. реалізувала проекти з допомоги важкохворим дітям та 

постраждалим воїнам АТО, дітям обласного Чернігвського інтернату для дітей з вадами зору, 

вихованцям дитячого садка № 36 «Дивограй» м. Чернігова.

Протягом 2020 року здійснює участь в програмі з покращення якості життя та інтегрування 
дітей-інвалідів в суспільство засобами комплексної реабілітації, шляхом поєднання 
лікувально-відновлювальні і корекційно-педагогічні заходів в Чернігівському обласному 
центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження".

Організація сприяла роботам по проекту з реконструкції єдиного в м. Ніжині, 
Чернігвської області плавального басейну на базі НВК №16 “Престиж”, який було 
відкрито в 2019р., та дитячого садочок «Престиж».

З ініціативи та участі організації було встановлено пам’ятний знак та проведено 
благоустрій прилеглої території в сквері по вул. Шевченка в м. Бахмач Чернігівської 
області.

Окремий напрямок роботи Громадської організації - це участь в облаштування нового 
відділення Чернігівського обласного онкологічного диспансера вперше за багато років і 
незважаючи на ситуацію в країні відкрили новий корпус, нове відділення. Призначення 
його сьогодні теж досить актуальне - лікування хворих на рак. Новий корпус обладнали 
лінійним прискорювачем «Elekta Infinity» та одним з найкращих на сьогодні в Україні 
томографів Philips, який орієнтований для діагностики саме онкохворих.

М.П. (за наявності)

«ЧЕРНІГІВЩИНА» Вереша Р. В.



ВІДОМОСТІ

ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ

ГРОМОДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Посилання на офіційний веб-сайт ІГС 
(за наявності)____________________
Посилання на сторінку ІГС в 
соціальних мережах ( за наявності)

Повна назва ІГС Громадська організація 
«Чернігівщина»

ПІБ керівника ІГС Вереша Роман Вікторович

Поштова адреса ІГС м. Чернігів вул. Мстиславська 9 
оф.211

Місцезнаходження ІГС 14000, Чернігівська .область, м.
Чернігів, вул. Мстиславська, буд.9, 
офіс 211

Адреса електронної пошти chemigivshina@chemigov.net.ua

Номер контактного телефону +380933267335

М.П.(за наявності)

Голова Ради @7 Вереша Р.В.

ГО «ЧЕРНІГІВЩИНА» '"/7

mailto:chemigivshina@chemigov.net.ua


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шевченко Ірина Петрівна, працюю начальником відділу кадрів ДП 

«УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» , являюсь членом ТО «ЧЕРНІГІВЩИНА».

На мою думку, необхідно зробити пріоритетним виявлення проблемних питань 

податкового та митного законодавства, їх опрацювання, винесення на 

обговорення з профільними громадськими організаціями , експертами, 

підприємцями. Систематизувати пропозиції та ініціювати внесення відповідних 

змін до законодавства.

Співробітництво з органами державної та місцевої влади розглядаю як дієвий 

інструмент реалізації правових відносин між державою і платником податків. 

Тому вважаю, що члени громадської ради повинні об’єднати свої зусилля з 

метою забезпечення сталого економічного розвитку.

Шевченко І.П.

«11» березня 2021 року


