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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
Терницька Тетяна Олександрівна, секретар та член ради всеукраїнської незалежної 

профспілки спортивних тренерів,інструкторів-методистів та професійних спртсменів 
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.

Головуючий 'S А.В.Кужельний



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)

Всеукраїнська незалежна профспілка спортивних тренерів,інструкторів- 
методистів та професійних спортсменів

Присутні: Кужельний А.В. -  голова правління;
Антонов В.В. -  заступник голови правління;
Члени правління: Кривоус Н.В., Кузьменко В.М.,Григор'єв І.В.^ельніченко 

Т.М., Троценко Л.В.

Порядок денний:
1. Про делегування представника Чернігівської обласної організації 

всеукраїнської незалежної профспілки спортивних інструкторів-методистів та 
професійних спортсменів 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 
Терницьку Тетяну Олександрівну -  члена Чернігівської обласної організації 
всеукраїнської незалежної профспілки спортивних інструкторів-методистів та 
професійних спортсменів

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

Відповідальні: Терницька Т.О.

від 04.03.2021 року №  і

Г оловуючий А.В.Кужельний

Секретар Т. О. Терницька



Голові ініціативної групи 
з формування нового складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації 
Проскуріній Н.П.

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Терницька Тетяна Олександрівна 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.



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 Терницька Тетяна Олександрівна

2. Число, місяць, рік народження 
і місце народження

27.08.1981 року
с.м.т. Баранівка, Житомирська обл..

3. Г ромадянство Україна

4. Посада, місце роботи ЧОО ГО «ВФСТ «Україна», фахівець

5. Посада в ІГС Секретар та член ради

6 . Відомості про освіту 1998-2002 рр. Чернігівський 
державний педагогічний університет 
імені Т.Г. Шевченка, фізичне 
виховання.
2017-2018 рр. Національний 
університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
фізична культура і спорт.

7. Наявність наукового ступеня немає

8. Трудова діяльність м. Чернігів ДНЗ №77(інструктор з 
плавання),

Чернігівська ЗОШ № 33 (вчитель 
фізичної культури),

ЧОО ГО «ВФСТ «Україна» 
(фахівець).

9. Громадська діяльність Чернігівська обласна організація 
всеукраїнської незалежної 
профспілки спортивних інструкторів- 
методистів та професійних 
спортсменів член організації 4 роки.



10. Напрям роботи у Громадській 
раді

Розвиток спорту, соціальний захист.

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

093 969 56 80
14020,м.Чернігів, 3 пров. Кривоноса, 
буд. 1, кв. 155
ternitskaya 1981(5) ukr.net

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

Я  не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

Делегований представник ІГС Т. О. Терницька



ВІДОМОСТІ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

Всеукраїнської незалежної профспілки спортивних тренерів,інструкторів- 
методистів та професійних спортсменів

1. Всеукраїнська незалежна профспілка спортивних тренерів,інструкторів- 
методистів та професійних спортсменів

2. Код ЄДРПОУ: 36570899

3. Відомості про результати діяльності ІГС за період не менше шести 
місяців до 02.03.2021

Мета та напрями діяльності: здійснення представництва та захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на території 
області -  в 2020 році організація здійснювала соціальний та правовий захист 
членів профспілки.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої 
влади: немає.

Друковані видання, веб-сайти, веб-сторінки: немає

Всеукраїнська незалежна профспілка спортивних тренерів,інструкторів- 
методистів та професійних спортсменів не заперечує щодо розміщення 
матеріалів про діяльність організації на офіційному вебсайті органу 
виконавчої влади.

Уповноважена особа 
керівного органу ІГС А. В. Кужелений



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Всеукраїнська незалежна
профспілка спортивних
тренерів,інструкторів- 
методистів та професійних
спортсменів

2. Кужельний Андрій
В о л о димирович

3. м. Чернігів, проспект Миру,
49-А, кім. 405

4. Kavanl974@gmail.com

5. 096 571 41 22

6. Немає

7. Немає

mailto:Kavanl974@gmail.com


М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л ИС Т
делегованого представника Всеукраїнської незалежної профспілки 

спортивних тренерів,інструкторів-методистів та професійних спортсменів

Терницька Тетяна Олександрівна

У разі обрання до складу Громадської ради буду намагатися удосконалити нормативно-правове 
забезпечення діяльності всеукраїнської незалежної профспілки спортивних тренерів, інструкторів- 
методистів та професійних спортсменів у  сфері взаємодії з центральними органами виконавчої 
влади.
На даний час профспілка діє на всій території України, має всеукраїнський статус та галузеву 
сферу діяльності.

Т. О. Терницька


