
і

Біографічна довідка

делегованого представника громадської організації «СТРУМ.
Самоврядування територій -  розвиток українських можливостей»

П .І.Б. Подзега Андрій Олександрович
Громадянство Україна
Ч исло, місяць і рік народження 03 травня 1974р.
М ісце народження м. Київ
Контактна інформація тел. моб. (067) 230-73-68
Електронна пошта: росІ2еЬа@ §таі1.сот

П ісля закінчення, у 1989 році середньої загальноосвітньої 
ш коли №  224 м. Києва, поступив до Київського судобудівельного 
технікуму, по закінченню  якого здобув середньо-спеціальну освіту за 
спеціальністю  «Радіоприладобудування» (1993 рік).

Здобув дві вищі освіти, першу в Київському | університеті 
туризму, економіки і права за спеціальністю “П равознавство” (2000 
рік), другу в Київському національному університеті імені Тараса 
Ш евченка за спеціальністю “Політологія” (2015 рік). [

Трудову діяльність розпочав у 1993 році. Працю вав в різних 
галузях громадсько-господарської діяльності. На даний| час являюсь 
директором ТОВ «Акваленд». І

Займаю  активну громадську позицію. Є активістом громадської 
організації «СТРУМ . Самоврядування територій , -  розвиток 
українських можливостей», в складі якої сприяю розвитку 
громадянського суспільства, а також в здійсненні захисту прав на 
безпечне для життя і здоров'я громадян та довкілля.

Особисті якості: комунікабельний, вмію  працювати як у 
команді, так і самостійно, швидко навчаюсь, легко сприймаю 
інформацію  та оперативно на неї реагую , відповідальний, не 
конфліктний, працелюбний, пунктуальний, цілеспрямований, 
вимогливий до себе та оточуючих. |

Знання та навички: впевнений користувач ПК, вмію успішно 
вести декілька проектів одночасно, стійкий до Стресів, вмію 
організувати колектив та знайти компромісне вирішення у будь-якій 
ситуації, володію  вільно українською та російською  мовами.

Ні я, ні члени моєї сім ’ї, до кримінальної відповідальності не 
притягувались, судимостей не мають.

П одзега А.О. 

25.04.2019р.



ІНФ ОРМ АЦІЯ  
про результати діяльності

захист законних 
ня в налагодженні

1. Назва організації: Громадська організція «СТРУМ. Самоврядування територій -  розвиток 
українських можливостей»
2. Скорочена назва організації: ГО «Струм».
3. Дані про легалізацію  організації: 20.03.2017р.
4. Адреса, контакти: 02088, м. Київ, вулиця Промислова, 2, телефон: (044) 576-15-12.
5. М ета та напрями діяльності: сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом 
участі в удосконаленні та розвитку системи місцевого самоврядування України.

Громадська організація «СТРУМ. Самоврядування територій -  розвиток українських 
можливостей» є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і 
діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності 
самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію 
України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), 
прозорості, відкритості та публічності.

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Основною метою діяльності ГО «Струм» є задоволення та 
соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяг 
компромісного діалогу між її членами, фінансовими установами та органами державної влади 
задля покращення економічного клімату в країні. |

Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку ГС) «Струм» реалізує 
наступні завдання: утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав 
людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості; 
сприяє захисту конституційних прав та свобод громадян, шляхом представництва їх інтересів 
в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, 
інших держав та їх об'єднань; організовує та забезпечує виконання програм моніторингу 
діяльності місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо 
формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення 
актуальних проблем місцевого розвитку.

ГО «Струм» здійснює сприяння в проведенні діалогу між громадянами та з різними 
суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами.

Сприяє в організації неприбуткових просвітницьких заходів конг 
тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, 
зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інші публічних 
заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю 
вітчизняних і міжнародних експертів.

ГО «СТРУМ» у встановленому чинним законодавством порядку сприяє реалізації 
спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із фірмами, українськими, 
іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо; поширює у будь- 
який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності; сприяє 
підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів; виступає учасником цивільно- 
правових відносин, набуває майнових та немайнових прав; сприяє проведенню конференцій, 
семінарів, конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, 
лекцій, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані 
на задоволення потреб та  інтересів громади.

ресів, конференцій.

Голова Громадської організації 
«СТРУМ . Саморядування територій -  
розвиток українських можливостей» Охріїу енко 0 . 0 .
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