
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
М ирошниченко Ігоря Сергійовича,

рекомендований зразок/форма

Представника Громадської організацій «Ерлайт» делеговано для участі в Установчих зборах 
для формування нового складу Громадської ради при КМДА та обрання до її складу.

Місце народження
м.Костянтинівка, Донецької обл. \

Число, місяць і рік народження
19 червня 1949 р.

Г ромадянство
України

Освіта,
науковий ступінь, вчене звання

Вища освіта
У1972 р. закінчив УЗПИ за спеціальністю! інженер- 
електрик. і

Відомості про 
членство в інститутах 
громадянського суспільства

- Директор ГО «Ерлайт»
Протокол №2 від 15.03.2019 р.

- Член громадської спілки «Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України» - грудень 2018 р.

- Громадська рада при Держстаті України.
- 3 листопада 2018 р. -  член Міжвідомчої комісії 

Мінсоцполітики з питань установлення фактів 
отримання особами поранень чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних від вибухових речовин 
боєприпасів і військового озброєння на території 
проведення антитерористичної операції.

Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата
у складі Громадської ради, 
у разі обрання

У наразі обрання мене до громадської раді 
увійти до комітету з питань охорони здор 
захисту

3 метою сприяння вирішення проблеми п 
цивільного населення у ході проведення 
Донбасі.

Треба налагодити облік постраждалих ос 
отримали поранення та інвалідність, на з і 

рівні вирішити питання з надання статус) 
особи цій категорії громадян.

| КМДА маю намір 
зв’я та соціального

остраждалого 
Зойових дій на

б, людей, які 
іконодавчому 
постраждалої



рекомендований зразок/форма

Досвід роботи 
у складі громадських рад

Член громадської ради Мінсоцполігики 
Обраний до складу Громадської ради Держстату 
України І
Член Міжвідомчої комісії з розгляду заяв 
постраждалих цвільних осіб.______;___________

Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій

Травень 2018 р. -  Почесна грамота від ГО «Спілка 
саморітян України»
Червень 2018 р. -  Грамота від ГО «Національна 
Асамблея людей з інвалідністю України »._______

Посада та місце 
основної роботи Пенсіонер

е-шаіі: боп1949тІ5@ атаі1.сот
Контактна інформація:

+38-099-030-30-64

Мирошниченко Ігор Сергійович на даний час не є народним депутатом України, 
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої1 ради, посадовою 
особою органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
місцевого самоврядування.

Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано 
Громадській організації «Ерлайт».

«18» березня 2019 р Мирошниченко

Секретар Мирошниченко Людмила Олексіївна г4жвіряю.

Голова правління ГО «Ерлайт» О.І. Носанова



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕРЛАЙТ»

ІЧОІЧ-СОУЕІСЧМЕІЧТАЕ О КС А N12, А ТІО N __
«АІКЬІСНТ» і

О
Із захисту прав і свобод громадян України, постраждалих в ' АІГ І—ІЦІ” її” 

ході бойових дій на Донбасі |
То ргоіесі іке гі§кі$ апй/гееііота о / ІІкгаіпіап сіїігет 

аДесІей Ьу/і§кііп§ іп іке ОопЬахя. |
Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича 72, тел.+380 990 303 064, е-гпаіі: сіоп 1949тІ5@ .°таіІ.сот:
\уеЬ: ЬНр://гщо.аіг-1шЬї.сот.иа п\р 26009300211634, ТВБВ № 10026\0185 філії ГУ по м. Києву та 
Київській області. АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ЕДРПОУ 40184177

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності

Громадської організації «Ерлайт» 1
за 2018-2019 І

. !1. Мета та напрями діяльності: реалізація та захист прав та інтересів цивільних осіб ( в 
першу чергу осіб з інвалідністю та пораненим людям), що постраждали на територіях 
проведення антитерористичної операції та за необхідністю вирішення соціальних, 
економічних, юридичних, гуманітарних та інших проблемних питань, пов'язаних з особливим 
режимом , встановленим на окремих територіях Донецької та Луганської областей, із 
застосуванням норм міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН про права людей з
інвалідністю. |

Напрями діяльності: всебічне сприяння захисту людей які отримали поранення, 
ушкодження внаслідок здійснення бойових дій в зоні проведення АТО; сприяння практичному 
здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів та програм, 
що спрямовані на стабілізацію постраждалих людей; участь у вирішенні проблемних питань 
постраждалих цивільних громадян України, здійснення волонтерської діяльності, надання 
гуманітарної, медичної та фінансової допомоги постраждалим особам.

2. Досвід роботи членів інституту громадянського суспільства в консультативно- 
дорадчих органах при органах державної влади: Протягом 2017-2019 років ГО «Ерлайт» 
були направлені звернення до депутатів Верховної Ради України, до керівництва Міністерства 
соціальної політики та МОЗ з метою прийняття заходів щодо захисту постраждалих громадян 
України; приймали участь у проведенні семінарів і форумів, організованих Національною 
Асамблеєю людей з інвалідністю України: проведені зустрічі з представниками ООН в Україні, 
у т.ч. працівниками моніторингової місії з прав людини, з радником з гуманітарних питань 
посольства Великобританії в Україні; також проведені зустрічі з представниками 
Міжнародного Червоного Хреста в Україні, з керівництвом національного Червоного Хреста 
України. Спільно з ГО "Інститут Миру" підписано меморандум про співпрацю у вирішені 
питань щодо забезпечення прав та свобод, надання посильної допомоги пос|граждалим мирним 
громадянам в наслідок проведення АТО - Розроблено спільну програму "Ми разом, яка зараз 
виконується. Нами відкрито та ведеться власний реєстр постраждалих цивільних осіб, яким 
охоплено понад 1000 мирних громадян. Прийняли участь у підготовці законопроекту "Про 
статус осіб, які постраждали або яким спричинено шкоду внаслідок проведення 
антитерористичної операції, гарантії їх соціального захисту", який найближчим часом 
планується скерувати до органів законодавчої ініціативи.

ГО «Ерлайт» разом з Всеукраїнською асамблеєю людей з інвалідністю, було: 
проініційовано внесення змін до Закону "Про статус ветеранів війни , гарантій і їх соціального 
захисту" для забезпечення цих змін були вимушені двічі приймати участь у засіданні



профільного комітету Верховної Ради України , а також контролювати розробку та 
затвердження порядку встановлення цивільним особам, які постраждали у ході бойових дій на 
Донбасі. Зараз цей закон реалізується через міжвідомчу комісію по узгодженню питань 
надання інвалідності постраждалим особам.

3. Програми/проекти, що були реалізовані у 2018 р.: У рамках розробленого проекту 
«Надання допомоги людям які постраждали військового конфлікту на сході України у 2014- 
2018 р.» яка була підтримана Моніторинговою місією ООН по правам людей на Україні, нами 
разом з «Всеукраїнською асамблеєю людей з інвалідністю» було проведений всеукраїнський 
форум цивільних громадян, які були поранені, скалічені, та отримали інвалідність, в якому 
прийняло участь більш ніж 100 осіб, у т.ч. біля 50 осіб, постраждалих цивільних громадян.

При підтримці моніторингової місії ООН з прав людини, нами були проведені за круглим 
столом за тематикою «Взаємодія громадських організацій, органів державної влади та 
місцевого самоврядування, по забезпеченню соціального захисту, прав та свобод цивільних 
громадян, постраждалих у ході проведення АТО на Донбасі», у Донецькій обл.(м.Краматорськ) 
- 17 жовтня 2018 р.; у Луганській обл. (м.Северодонецьк) - 27.11.2018 рц у м. Маріуполь -
27.02.2019 р.

У цих зустрічах прийняли участь більш ніж 50 чол. у т.ч. керівники підрозділів 
облдержадміністрації, місцевої громадськості правозахисних та міжнародних організацій, 
постраждалі цивільні громадяни. |

Нами встановлені контакти з громадськими організаціями «Врятуймо Широкіно» (м. 
Маріуполь)., підписані та налагоджена співпраця з Громадськими організаціями Всеукраїнська 
ГО «Перша Всеукраїнська сільськогосподарча дорадча служба», ВГО «Інтелектуальна 
Україна».

Разом з організаціями партнерами прийняли участь у конференціях, к 
у Верховній раді України, виступах на радіо та телевізійних програмах.

зуглих столах, у т.ч.

У вересні-жовтні 2018 р. нами проведено соціологічне дослідження серед 80 
постраждалих осіб в зоні конфлікту.

0 Здійснювалися зустрічі та контакти з громадянами, які були поранені, зазнали каліцтва та 
стали інвалідами у містах Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, Маріуполь, Авдеевка та інші 
міста. Цим людям надавалась інформаційна, правова, гуманітарна допомога, а протезування. 
Всього було охоплено більше 300 осіб. Приймали участь у роботі Громадської ради при 
Мінсоцполітики України 12 разів та Міністерства статистики 2 рази, Національної Асамблеї 
людей з інвалідністю України 3 рази.

4. Програми/проекти, що виконуються у 2019 р.: на даний момент продовжується 
реалізація проекту «Надання допомоги людям які постраждали військового конфлікту на сході 
України у 2014-2018 р.» при підтримці моніторингової місії ООН з прав людини, нами було 
проведено круглий стіл за тематикою «Взаємодія громадських організацій, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, по забезпеченню соціального захисту, прав та свобод 
цивільних громадян, постраждалих у ході проведення АТО на Донбасі» у м. Маріуполь -
27.02.2019 р. Проект надалі продовжується.

Директор ГО «Ерлайт» І.С. Мирошниченко


