
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ»
14000, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 33, тел. (0462) 930-036; (0462) 938-306, ідентифікаційний код 35884026,

Від 15.03.2021 року № 115 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 
центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних»(скорочена назва - ГО «ЧЦСАББ»), 
Романов Микола Миколайович - голову ГО «ЧЦСАББ».

Додатки до заяви:
- Рішення Загальних зборів громадської організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» про делегування представника для участі в 
установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
- заява делегованого представника громадської організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
- біографічна довідка делегованого представника громадської організації «Чернігівський 
центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних»;
- фото делегованого представника громадської організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних»;
- відомості про результати діяльності громадської організації «Чернігівський центр 
соціальної адаптації бездомних та безпритульних» протягом 2020 року та з січня по лютий 
2021 р.;
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти громадської організації 
«Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних».
- мотиваційний лист делегованого представника громадської організації «Чернігівський 
центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних», в якому наводяться мотиви бути
обраним до складу Громадської ради шло роботи ухїакій раді.

Голова ГО «ЧЦСАББ» М.М. Романов 
п



ПРОТОКОЛ №16

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ 
АДАПТАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ»

09 березня 2021 року

Присутні:
1 .Романов Микола Миколайович
2. Махній Юрій Анатолійович
3. Синельник Тетяна Миколаївна
4. Кошарний Андрій Сергійович
5. Романенко Віру Олексіївну
б.Заровний Максим Михайлович
7.Четверикова Алла Йосипівна
8. Момот Олександр Олексійович
9. Четвериков Володимир Володимирович

Присутні 9 членів організації з 12, кворум є.

м. Чернігів

Порядок денний:
1. Про участь представника громадської організації «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та безпритульних» в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації.

1. СЛУХАЛИ: Четверикова Алла Йосипівна запропонувала для участі в установчих 
зборах з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації делегувати - Романова Миколу Миколайовича — голову 
Організації.

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

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації - Романова Миколу 
Миколайовича — голову Організації. ч

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

Секретар Зборів

Голова Зборів



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ»
14000, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 33, тел. (0462) 930-036; (0462) 938-306, ідентифікаційний код 

35884026,
E-mail: bezdoma cn@bigmir.net

Голові ініціативної групи
з формування нового складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Романов Микола Миколайович, 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. / Микола Миколайович Романов
/*—ЧоЯбистийтідпис) (прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС)

mailto:cn@bigmir.net


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

Романов Микола Миколайович

2. Число, місяць, рік 
народження
і місце народження

22.05.1969 р.н, м. Калінінград, Росія

3. Громадянство Росії

4. Посада, місце роботи Голова громадської організації «Чернігівський 
центр соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних», директор комунальної 
установи «Чернігівський обласний центр 
соціальної адаптації» Чернігівської обласної 
ради

5. ' Посада в ІГС

»

Голова громадської організації «Чернігівський 
цегїгр соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних»

6. Відомості про освіту Повна вища, Калінінградське вище інженерне 
училище інженерних військ.
Центр підвищення кваліфікації працівників 
сфери управління Міністерства соціальної 
політики України - свідоцтво № 23/9
01.06.2018 р.

7. Наявність наукового 
ступеня

Не має

8. Трудова діяльність Громадська організація «Чернігівський центр



не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

соціальної адаптації бездомних та
безпритульних» з 2009 р.; ПП «Студія 
Піромагія» з 2000 р.

9. Громадська діяльність Голова громадської організації «Чернігівський 
центр соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних» з 2009 року.
Нагороджений нагородою обласного конкурсу 
«Благодійник-2014 року» імені меценатів 
Тарновських в номінації «Благодійник року — 
приватна особа» - 2014 р.
Нагороджений нагородою обласного конкурсу 
«Благодійник-2015 року» імені меценатів 
Тарновських в номінації «Благодійник року — 
приватна особа» - 2015 р.
Нагороджений Почесною грамотою
Чернігівської міської ради за турботу та 
сумління при вирішенні соціальних питань 
громадян, які потрапили в складні життєві 
обставини.

10. Напрям роботи у
Громадській раді

комітет з питань соціальної політики та 
соціального захисту; комітет соціального 
захисту незахищених верств населення

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

14000,м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 33.
Контактний телефон: 0937571450.
bezdoma_cn@bigmir.net

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

Гол: за ГО «ЧЦСАББ» М. М. Романов

mailto:bezdoma_cn@bigmir.net


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ»
14000, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 33, тел. (0462) 930-036; (0462) 938-306, ідентифікаційний код 35884026, 

E-mail: bezdoma cn@bigmir.net

Від 15 березня 2021 р. № 116

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності Громадської організації «Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних»

1. Громадська організація «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних»
2. Код ЄДРІІОУ - 35884026
3. Інформація згідно статистичних даних громадської організації «Чернігівський центр
соціальної адаптації бездомних та безпритульних»

ЗА 2020 За січень - 
лютий 2021 

року

ЗА ВЕСЬ 
ЧАС 

(з грудня 
2009 року)

Звернення до Центру (чол.) 2191 1221 7745
Надано всього соціальних

послуг

А саме:

44 220 9500 230 617

Послуга харчування (раз) 29 673 5 180 143 230
Одяг та взуття (раз) 3407 1675 12 622

Інформаційні послуги(раз) - отримує 
кожен підопічний, деякі по

декілька разів

2191
ч

1221 12 331

Нічліг (раз)/ чоловік 8949 1424 62 434
Кількість осіб, які перебували на

стаціонарному лікуванні
А саме:

71 15 311

Кількість осіб, які перебували в 
шкірно-венерологічному 

диспансері

4 - 19

Кількість осіб, які перебували в
тубдиспансері

16 6 57

Кількість осіб, які перебували в
психоневрологічному диспансері

8 - 34

Кількість осіб, які перебували в
міських та обласної лікарнях

43 9 201

Видано посвідчень про взяття на облік 92 17 1178
Зареєстровано за юридичною

адресою центру
134 19 1568

mailto:cn@bigmir.net


Надано допомогу у відновленні 
паспортів

81 21 403

Кількість осіб, звільнених 3
місць позбавлення волі і які

звернулися до Центру

119 63 1006

Надано допомогу у працевлаштуванні 244 19 951
В процесі нашої роботи ми:
- запроваджуємо колективну відповідальність серед мешканців Центру шляхом проведення 

' диспутів, бесід;
- загострюємо увагу суспільства щодо необхідності виключення стереотипів та негативного 

ставлення в суспільстві до проблем бездомних людей
- впливаємо через систему соціально-адаптаційних заходів на зменшення проявів алкоголізму 

серед бездомних осіб;
- сприяємо працевлаштуванню бездомних осіб у межах їх можливостей;
- запрошуємо волонтерів з метою влаштування свят, конкурсів для мешканців центру, що 

допомагає бездомним особам усвідомити, що вони є по грібними для суспільства.
Наша організація є єдиним в Чернігівській області центром обліку бездомних громадян, що 

надає реєстрацію місця проживання бездомним особам для отримання соціальних виплат, пенсії, 
групи інвалідності, влаштування до будинку-інтернату та інших соціальних функцій.

Окрім бездомних осіб наша організація допомагає малозабезпеченим сім'ям продуктами 
харчуваия, одягом, меблями.

1 ромадська організація «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних 
та безпритульних» не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність 
організації на офіційному вебсайті органу і^к^-авцрї влади.

Голова ГО «ЧЦСАББ» .М.Романов



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС Громадська організація «Чернігівський центр 
соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних»

2. ПІБ керівника ІГС

3. Поштова адреса ІГС

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

5. Номер контактного
телефону ІГС

Романов Микола Миколайович

14000, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 33

bezdoma_cn@bigmir.net

(0462) 930-036; (0462) 938-306

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

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

https://bezdoma.nethouse.ua 

https://www.facebook.com/bezdomacn
https://www.instagram.com/bezdomacn

mailto:bezdoma_cn@bigmir.net
https://bezdoma.nethouse.ua
https://www.facebook.com/bezdomacn
https://www.instagram.com/bezdomacn


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
делегованого представника громадської організації «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та безпритульних» (назва інституту 
громадянського суспільства)

Романова Миколи Миколайовича

Одним із завдань в роботі нового складу Громадської Ради бачу гостру 

потребу в вирішенні питання щодо розроблення Стратегії впровадження 

комплексної системи соціальних послуг для малозабезпечених осіб області, що буде 

сприяти систематизуванню роботи в сфері соціального захисту малозабезпечених 

осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Також під час своєї діяльності у новому складі Громадської ради відповідно 

до розробленої Стратегії важливим є впровадження розгалуженої системи надання 

комплексу соціальних послуг для малозабезпечених осіб області, яка включає 

соціальну інтеграцію та реінтеграцію, навчання, перекваліфікацію, 

працевлаштування, юридичне консультування, медичну та психологічну 

реабілітацію, забезпечення тимчасового проживання та надання соціально- 

побутових послуг особам, які не мають постійного місця проживання та соціальні 

зв’язки яких втрачені; особи або сімї, що потрапили в екстремальну життєву 

ситуацію; особи без документів (які втратили документи або не оформили); особи, 

звільнені з місць позбавлення волі; особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені 

особи; ветерани війни та учасники бойових дій. Завдяки впровадженню комплексу 

соціальних послуг буде досягнуто зниження соціальної напруги у суспільстві та 

зменшення соціально-економічних ризиків країни в цілому, створення гідних умов 

існування та підтримки соціально вразливих категорій населення, а також 

збільшення,чисельності самоза: >рії малозабезпечених осіб.

15.03.2021 р. М. М. Романов


