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

№ від /У . 2021 року

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 Притиковська Наталія Олександрівна 
Голова первинної профспілкової організації Головного управління національної 
поліції в Чернігівській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції

Додатки до заяви:
прийняте у порядку, встановленому установчими документами ППО 

ГУНП в Чернігівській області ВПНП (витяг з протоколу);
заява делегованого представника ППО ГУНП в Чернігівській області 

ВПНП Притиковської Н.О. з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана 
ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника ППО ГУНП в 
Чернігівській області ВПНП Притиковської Н.О.;

фото делегованого представника ППО ГУНП в Чернігівській області 
ВПНП Притиковської Н.О.;

відомості про результати діяльності ППО ГУНП в Чернігівській області 
ВПНП;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ППО 
ГУНП в Чернігівській області ВПНП;.

мотиваційний лист делегованого представника ППО ГУНП в 
Чернігівській області ВПНП Притиковської Н.О..

U. Притиковська



№_ -Л? ВІД 2021 року

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 Притиковська Наталія Олександрівна 
Голова первинної профспілкової організації Головного управління національної 
поліції в Чернігівській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції 

(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 обгрунтованих 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.



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №20
засідання Профспілкового комітету Первинної профспілкової організації 

Головного управління Національної поліції в Чернігівській області 
Всеукраїнської профспілки Національної поліції

« 12 » березня 2021 р. місто Чернігів

Місце проведення: актовий зал Головного управління Національної поліції в 
Чернігівській області.

Присутні: члени виконавчого комітету (Н. Притиковська, О. Лісовський, 
О. Дарда, О. Садченко)

Головуючий: Олексій ЛІСОВСЬКИЙ, заступник Голови ППО ГУНП в 
Чернігівській області ВПНП

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації - 
ПРИТИКОВСЬКУ Наталію Олександрівну, Голову ППО ГУНП в Чернігівській 
області ВПНП ,

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

Голов Олексій ЛІСОВСЬКИЙ

Секретар Олександр САДЧЕНКО



з формування нового складу Громадської
ради при Чернігівській обласній державній

Голові ініціативної групи

ЗГОДА 
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

(вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС - кандидата до складу громадської рад)

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.

«/^» Р-З 2021 р. г ■С'С-Ґ /^/6^

(прізвище,/ім’я, по-батькові члена ІГС)



Біографічна довідка
делегованого представника ППО ГУНП в Чернігівській області 

ВПНП 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 ін

1. Прізвище, ім’я, по батькові Притиковська Наталія Олексанрівна

2. Число, місяць, рік народження 
і місце народження

28.06.1972
м. Чернігів

3. Громадянство України

4. Посада, місце роботи Головний консультант ГУНП в 
Чернігівській області

5. Посада в ІГС Голова ППО ГУНП в Чернігівській області
ВПНП

6. Відомості про освіту Вища:
2002- КНЕУ ( магістр з правового 

регулювання економіки);
2017 - ЧОІППО ім. Ушинського 

(практичний психолог).
7. Наявність наукового ступеня -

8. Трудова діяльність 1995-1999 - вихователь ДУ м. Чернігів; 
1999-2015 - атестований працівник МВС; 
2015-2017 - атестований працівник поліції; 
2018-2020 державний службовець НП; 
2020- по т/ч - працівник ГУНП в 
Чернігівській області.

9. Громадська діяльність Робота в профспілкових органах МВС та 
національної поліції

10. Напрям роботи у Громадській 
раді

Захист інтересів учасників бойових дій та та 
членів родин загиблих.
Національно-патріотичне виховання молоді. 
Питання тендерної політики.

11. Контактна інформація: 
поштова адреса, номер
телефону,
адреса електронної пошти

14021 м. Чернігів, вул. Гребінки, 94 
тел. 0939139197
ел. пошта: advisorjpolice@ukr.net

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

Делегований представник
ППО ГУНП в Чернігівській області ВПНП

мації.

' Н. Притиковська

mailto:advisorjpolice@ukr.net


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

Повна назва ІГС: Первинна профспілкова організація Головного управління 
національної поліції в Чернігівській області Всеукраїнської профспілки 
Національної поліції
Код ЄДРПОУ: 43142901

Відомості
про результати діяльності первинної профспілкової організація

Головного управління національної поліції в Чернігівській області 
Всеукраїнської профспілки Національної поліції

Робота ППО ГУНП в Чернігівській області ВПНП та її членів 
зорієнтована на основну функцію профспілок - захист права членів Профспілки 
на проходження служби/працю та здійснення представництва їх інтересів.

Профспілка має постійне представництво при вирішенні питань з 
регулювання службових, трудових і соціально-економічних відносин, 
посилення соціального захисту працівників Головного управління Національної 
поліції у Чернігівській області з числа поліцейських, державних службовців, 
працівників, які виконують функції з обслуговування (далі - працівники) та 
робітників. Здійснює системні заходи направлені на створення умов для 
підвищення ефективності їх службової та трудової діяльності, реалізації на цій 
основі професійних, службових, трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів працівників Головного управління Національної поліції у 
Чернігівській області, а також узгодження інтересів працівників і роботодавця.

В рамках виконання своїх першочергових завдань здійснювалось 
представництво при вирішенні питань застосування заходів заохочення та 
накладати дисциплінарних стягнень в порядку та на умовах, установлених 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, у розслідуванні 
нещасних випадків поліцейських, державних службовців та працівників.

Реалізуючи заходи направлені на відпочинок членів Профспілки та членів 
їх сімей, Профспілкою організовано та проведено ряд культурно-масових 
заходів направлених на привітання з державними та професійними святами.

Так новорічні подарунки отримали всі діти членів профспілки та діти 
працівників які виховуються у багатодітних сім’ях. Незважаючи на карантинні 
обмеження святкові привітання та подарунки отримали діти загиблих 
працівників поліції. З нагоди святкування Міжнародного дня боротьби за права 
жінок і міжнародний мир привітання та подарунки отримали майже 350 
спілкінь. Також за активною участю Профспілки відбулися привітання 
колективів на місцях.



Пріоритетними для ППО ГУНП в Чернігівській області ВПНП є 
оздоровлення і відпочинок членів Профспілки та членів їх сімей, розвиток 
фізичної культури, спорту, туризму.

Первинна профспілкова організація Головного управління національної 
поліції в Чернігівській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції 
не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації на 
офіційному вебсайті органу виконавчої влади.

Притиковська



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

ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

і. Повна назва ІГС: Первинна профспілкова організація 
Г оловного управління національної 
поліції в Чернігівській області 
Всеукраїнської профспілки
Національної поліції

2. ПІБ керівника ІГС Притиковська Наталія Олександрівна

3. Поштова адреса ІГС м. Чернігів, пр. Перемоги, 74

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

advisor_police@ukr.net

5. Номер контактного телефону 
ІГС

0939139197

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

7. Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за 
наявності)

Н. Притиковська

mailto:advisor_police@ukr.net


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

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
делегованого представника первинної профспілкова організація Головного 

управління національної поліції в Чернігівській області Всеукраїнської 
профспілки Національної поліції

Притиковської Наталії Олександрівни

Свою роботу у складі громадської ради буду проводити з метою:
- здійснення представництва і захисту трудових, соціально- 

економічних прав та інтересів жителів чернігівської області, зокрема щодо 
права кожного громадянина, чернівчанина, на працю, належні умови праці 
та гідну її оплату, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та 
інтересів;

- участі у розробці соціально-економічних програм направлених на 
посилення соціального захисту населеня:

- здійснення громадського контролю за додержанням законодавчих та 
інших нормативно-правових актів України роботадавцями, направлення до 
органів державної влади вимог і пропозицій щодо прийняття нормативно- 
правових актів, які б забезпечували реалізацію конституційних прав 
громадян;

- участі у формуванні територіальних та галузевих програм зайнятості, 
проведення спільних консультацій з цих питань органами державної влади та 
місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо заходів соціального 
захисту населення та осіб які мають статус учасників бойових дій та членів 
родин загиблих;

- сприяння розвитку національно-патріотичного виховання молоді;
- реалізації політики рівності, збільшення жіночого представництва в 

політиці та втілення національної програми з тендерної рівності;
- розвитку громадянського суспільства.

Н. Притиковська


