
|ромадська орган1зац1я <<[1|вн!чн! вовки>>
]\} 5 в!д 10 березня282! р.

|н1ц1ативн|й щуп| з п!дготовки установчих
збор!в з формуванн'{ нового ск.т1аду

[ромадсько{ ради при 9ерн|г|вськ!й одА

3АявА
про п!дтверд?.(ення унаст! в установних зборах з формуванпя |!ового складу

|ромадсько! ради при 9ерн|г!всьЁй обласн1й дерлсавн!й адм!п|страц1|

|{ов|домлясмо, що участь в установчих зборах 1нститр1в фомадянського
сусп|льотва з формуван}{'{ нового ск,таду [ромадсько? ради при 9ерн|г|всьЁй обласн!й
державн1й адм!н!сщац1] в1зьме уповнова>кений представник [ромадсько] орган1зац||
<|!|вн1чн| вовки)> 1канук Флекоандр Анатол|йович' 1ш1ена орган1зац||' кер1вник
сектору з питань 3ахисту |*ггерес1в уласник|в бойових д|й та члегт1в родин загиблих,
нац!онально-пащ|отичного вихован}1'{ молод! та оборонно| роботи.

Аодатки до з;штви:

тщийняте у порядку' встановленому установчими докумеъ{[ами 1|€, р!ше|!шя
про делетвання для участ| в установчих зборах або рейгинговому елекщонному
голосуванн1 представника' який одночаоно € кандидатом на обрання до складу
[ромадсько? ради;

з.ш{ва делегованого представника 1гс з надаш!{'{м згоди па обробку
персональвих даних в1дпов1дно до 3акону !кра!ни <|{ро захиот перс0нальних
даних)), п1дписана ним особисто;

б!ограф!нна довйка делегованого представника 1[€ !з зазначснн'|м його
пр1звища, |мен|, по батьков1, нисла, м|сяця, року ] м1сця народ)1(ен1{'{' щомадянства'
посади' м|сця роботи, 1!осади в 1[€, в|домостей про освф, наявн|сть наукового
сцпе}1'{' трудову та/або щомадоьку д|яльн|сть' контактно? 1нформац|| (шогштово|
адреси' номера телефону, &А!€€[ елекщо!{но| потшти (за наявност|), стор|нки у
соц|а-тльних мере)ках (за наявност1));

фото делегованого представппка 1[€;
в!домост! про ре3ультатп д!яльпост! 1|€ (проведен1 заходи, досл|дя<енгтя,

надан| послуги' реал1зован| проекги' виконан| програми' друкован! виданн'!, подання
в|дпов|дному органу виконавчо? в.]1ади письмових обгруглтованих пропозиц1й |

3аува)кень з шитань формуваъ1ъ|я та реа-тл|зац|| державно!, рейонально! шол1тики у
в|дпов1дн1й сфер1 та 1нформуван}{'{ про них щомадськост1, р|нний ф!нансовий зв1т (за
наявност1) тощо) протягом !шести м|сяц1в до дати оприл}однен}и! органом виконавчо|
влади пов|домлен}ш{ про формуванн'{ ок]1аду [ромадсько! ради;

в!домост1 шро м1сцезнаход2!(епця та адресу електронно! погцти 1[€, (номер
контактного телефо!{у' посилаъ|11яна оф!ц!йний вебсайг {[€ (за наявнос*), стор!нка у
соц|альних мерет(ах (за наявност|);

мотивац1йний лист делегова[{ого представн[|ка 1гс, в якому наводяться
мотиви бути обраним до складу [ромадсько| ради та баченття щодо роботи у так1й
рад1.

|олова
|Ф <011вн!чн1 вовки>>
А4.{[.(за наявносгп1)

Б!тал!й Флексашдрович



витяг з пРотоколу
3асиання правл!ння гр0мадськот орган1зац|| <|1|вн!чн1 вовки>>

10 березня 2021 ро'у

;*о. \ерн1а!в

]{ь4

[1рисугн|: .{овбах в.о. * голова шравл1ння;

!х<анаш:в1л1 .{.1. _ 3аступник голови правл|ння;
!{лени правл|ння: €тр|п:ний Ф.}!1.

[1орядок денний:
1. [{ро делецвання представника |ромадсько| орган|зац|? <|{|вн1чн!

вовки)д]1я уласт| установчих зборах з формування ск]1аду [ромадсько! ради при
т{ерн|г|вськ|й обласн|й державн1й адм|н|сщац1|.

3ир1пшили:

1. !елецвати д]ш{ г{аст| в установчих зборах для фор!шування складу
[ромадсько? ради при 9ерн|г|вськ|й обласн!й дерхсавн|й адм|н!сщац!! 1каиука
Флександра Анатол|йовича _ члена [ромадсько| орган1зац|| <<|[|вн]чн| вовки>>,
кер1вника сектору з питань захисту !нтерес!в утасник1в бойових д|й та член1в
родин загиблих, нац|онально-11ащ|отичного вихованн'| молод! та оборонно?
роботи.

2. |{|дгоцвати та подати документи д1тя реесщац|? щодо утаст| в
установчих зборах.

[олова
Ат1. |1. (з а н аявн о с тп1)



[олов| !н|ц|ативно? щупи
з формуванн'1 нового складу [ромадсько|
Радуу при т{ерн!г|вськ!й обласн|й
державн1и адм1н1страц11

згодА
на зб|р, обробку та опри]1|однення персонапьних даних

я, 1качук Флександр Анатол|йович. улен [8 << |||вн|чн| вовкю>

в1дпов|дно до 3акону 9кра!ни .|{р' захист персона-|тьних даних)) нада{о згоду на

зб|р, обробку та по1цирення мо{х г1ерсон€}льних даних |н|ц1ативно}о групото з

формування нового ск]1аду щомадсько? Радух при 9ерн1г1вськ|й обласн|й

дерхсавн|й адм|н|страц||.

?акохс пов|домля}о' що на даний час я не е народним депутатом }кра}ни,

дешутатом Берховно| Ради Азтономно| Ресгубл!ки 1{рим або м|сцево| ради,

посадово}о особото орган!в дерх{авно| влади, орган|в влад21 Автономно|

Республ|ки 1{рим та орган|в м|сцевого самоврядуванн'1.

(1ь) березня 2021 р.
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Б|ограф|чна дов!дка
делегованого представника | ромадсько| орган!зац1|
<<!1!вн1чн1 вовки> для участ! в установч}!х зборах
для формування ||ового скпаду громадсько[ ради
при ({ерн|г!вськ!й обласн!й дерэпсавн!й адм!н1страц!|

&-'* :*$
:€:' ']].|6ф;'*"#;

ф

#
1 [{р|звище, |м'я, по батьков1 1канук 8лександр Анатол|йови1{

2. {исло, м1сяць, р1к
народх(енн'т

[ м|сце народх{енн'{

16.08.1973р.

з. [ромадянство !кра!на

4. [{осада, м|сце роботи в1иськовии пенс1онер

5. |{осада в 1[€ кер1вник сектору з питань захисту
|нтерес|в утасник1в бойових д|й та

член|в родин загиблих, нац|онально_
патр|отичного вихованн'1 молод| та

оборонно| роботи.
6. Б!домост| про осв|ц 1990 -1,995 рр. 1{и?вський

в|йськовий !нститут управл|н ня та
зв'язку.

2004-2о06рр. Ёац|она_гльна Академ|я
Фборони !кра?ни.

7. Ёаявн!сть наукового сц/пеня немас

8. ?рудова д1яльн|сть Б|йськовий стаж понад 20 рок|в

9. [ромадська дйльн|сть член [ромадсько[ орган!зац|?
<<|{1вн|чн| вовкю> 5рок|в.

10. Ёапрям роботи у [ромадськ!й
рад|

нац! онально _пащ |отичътий
напрямок.

11. 1{онтактна |нформац|я:
по1штова адреса' номер

телефону'адреоа елекщонно|
по1шти

14005, м. 9ерн[г|в, вул.
1{отляревського' бу д.4, кв. 20.

т.0933|70705
А1ехап6г1608@ш&г.пе1

А не заперечу|о проти 
'.'ф*лненн'{ 

подано? 1нформац|?.

с.-:* ?катук о.А.



Бйомост! про м!сцезнаходя(ення та
| ромадсько! орган!зац1! <

адресу ел8ктронно| по!шти
|1!вн!чн! вовки>>

|!овна н€}зва 1[€: [ромадська орган!зац!я <<|||вн!чн! вовки>>

(ер1вник: .{овбах Б|тал1й Флекоандрович

|[отштова аАреса: 14005' м. 9ерн[г|в, проспект йиру,56156.

Адреса елекщонно! потшти : ]ч{апс}те20 1 6@ш[г.пе1

Ёомер к0нтактного телефону 1[€: т.$97 з5 82 664

€тор1нка у Расе5оо1с.

|олова |Ф к|{|вн|чн| Бовкш>

!т[' 11. (з а н аявн о с тп1)

,{овбах в.о.



вщомост|
про результати д!яльност| | ромадсько! орган1зац|[ <<!]!вн!чн1 вовкш>

за 2020 р!к

(в1ёо*оостп| про прове0ен1 на 4ерн1е1вщшн1 захо0ш, реа;э|зован! проектпш, вшконан1
про2рс!1у'ш' ёрукован! вшёання, по0ання 1нстпштпутпол4 2ромаёянськоео цсп!льс7пва
в!0пов]ёно1у'у ор?ану пшсь74ов11х о6щунтпован11х пропотцц!й ! зауваоюень 3 п1]упань

фор:шування 7п'а реа./'!зац!/ ёерэюавно[ пол!упшкш у в1ёпов!1н1й сфер! паа
!нфорлаування про н1]х 2ро1у'аёськостп! поощо) за с]чень- еруёень 2020 роц.

1. |{овна н€вва 1[€: [ромадська орган|зац|я <<|{1вн|чн| вовкш>
2. €корочена н€вва 1[€: [Ф <<|{|вн|чн| вовкю>
3. !{од сдРпоу: 39406206

5. йета та напрями д[яльност|: шатр!отитне виховання щомадян'
п|двищення об|знаност| населення щодо д|й в раз! надзвичайних сътцац\й та
в1йськового стану, 111ляхом надан}|'{ теоретичних | практичних нави1{ок.

6. |{рощами та проекти, реа]!1зован| протягом зв|тного пер1оду на
територ1| област!: у 202о роц! проведено л!тн1й наметовий нац|онально_
пащ!отинний таб!р <|я 1/кра|нещь>>. |1ротягошт щьох за|зд|в в табор|
оздоровилось 180 д!тей {ерн|г!вщини. [акояс пр0тягом року проводились
сем|нарськ! заняття нац]онально_пащ|отичного виховант1я в 1школах, вузах та
б|бл|отеках м|ста т{ерн|г|в. ![лени го ( |||вн|чн! вовки> сприя.]1и по3итивно1шу

р|тшеннто дегграт[в т{ерн|г|всько| м|сько| ради, щодо вид|лення земельних
д|лянок у{асникам Ато/оо( у район| <<.[[!сковиця>>.

[роштадська орган|зацй <<|{|вн|чн! вовкю> не заперечус щодо роз:ш1щення
матер|ал|в про д|яльн|сть орган|зац1? на оф|ц|йному вебсайт| органу виконавчо{
влади.

[олова [Ф <|{|вн!чн! Бовки>>

!т[.!1' (зо наявносп!)
{овбах в.о.



мотивАщ|йъуий лист
делегованого представника |ромадсько? орган|зац|? <<|||вн|чн| вовкю>

|канука Флександра Анатол1йовича

|[ановн| члени |н|ц|ативно| щупи з форт,твання нового ск]1аду
[ромадсько! ради при 9ерн|г|вськ!й обласн|й державн1й адм|н1сщац1?

я, 1канук Флександр Анатол|йович' ма}о дв1 вищ1 осв]ти за
спец|альн0стями в1йськовослухсбовець та вик.]|адач, б|льтпе 20 рок|в в|йськового
стащ/, у пер!од 20|5-201.6 рок1в добров|льно перебував у зон1
антитерористинно| операц|| (оос), що вважа}о гарним прикладом для
насл1дування вих0ванцями л|це!в та тшк|л у план] в|йськово_пащ|отично1!1у
вихованн| молод| та ]х тпаноблив0г0 ставлення до Батьк1вщини. Беду активщ/
щомадську д|яльн|сть, а саме об|ймато шосаду голови ком|тец з питань захисц
1нтерес1в уласник|в бойових д1й та член|в родин загиблих, нац|он€}пьно-
пащ!отитного виховання молод| та оборонно! роботи, член презид|?
[ромадсько? ради при {ерн|г|вськ1й обласн1й дертсавн|й адм!н|сщац||, водночас
- член Ради ветеран1в Ато/оо[, илен!в ]х с|ллей та член|в с|мей затиблих
(померлих) во|н1в Ато/оо€ при т{ерн|г|вськ1й м|ськ|й рад1, та та}ко)к член
[ромадсько| орган|зац1? <<|{|вн1чн| вовки>>.

Бважато, що м|й досв!д роботи, фаховий | осв|тн1й р|вень, д1лов| та
моральн| якост1, пащ|отизм та активна позиц|я дозво.]1ять мен| захищати
1нтереси та в|дсток)вати права утасник1в бойових д|й на 9ерн1г|вщттн|, та й
надал1 надавати допомоц у реал|зац|| в|йськово-патр1отитного в!р(ованн'{
молод|.

1каиук о.А.

10 березня 2021 р.


