БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Бєляєва Андрія Сергійовича
(вказати прізвище, ім’я, по батькові члена І Г С - кандидата до складу Громадської ради)
__________ і

Представника Громадської Організації «Позашляхове братерство»

!

(вказати повну назву інституту громадянського суспільства згідно Статуту/ЄДР)

[

делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу
Громадської ради при Київській Міській Державній Адміністрації та обрання до
її складу.
м. Луганськ

Місце народження

18 серпня 1983 р.

Число, місяць і рік народження

Україна

Громадянство
Освіта,
науковий ступінь, вчене звання
Відомості про
членство в інститутах
громадянського суспільства

Відомості щодо мотивації
та напрямки діяльності
делегата
у складі Громадської ради,
у разі обрання
Досвід роботи у складі
громадських рад при органах
державного управління
Державні нагороди,
почесні відзнаки та нагороди
громадських організацій

Дві Вищі, ДонНУЕТ.
ПРОТОКОЛ №1 «25» січня 2018 року
(вказати реквізити рішення керівного органу, який прийняв рішення про делегування,п
прийом вищ евказан ої ф ізичної особи до складу членів ІГС
(повне найменування керівного органу ІГС, дату прийняття рішення, номер протоколу

установчих зборів засновників
громадської організації «Головне управління народного
гніву» *
Дотримання законності в місто будівній, природо- та
водоохоронній сферах, розвиток грізмадянського суспільсті

Член комісії конкурсних комісі й для забезпечення

проведення відкритого чотири рівневого конкурсу
кандидатів на адміністративні посади у місцевих
прокуратурах.
За значний вклад у розвиток місііевого самоврядування.

Посада та місце
основної роботи

Керівник Голосіївської РПО ПП «Сила Людей»,
Підприємець.

Ел.адреса: 98шЬіїе89@§таі1.сбт
Контактна інформація:

(вказати адресу електронної пошти, номери особистих телефонів кандидата)

Гел. +380(99)290-20-47

|

(вказати телефони офісу та керівника/підписанта)

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

1

Громадська Організація
«ПОЗАШЛЯХОВЕ БРАТЕРСТВО»
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності організації протягом 2019 року
25 квітн я 2 0 1 9 р о к у

м . К и їв

Громадська
організація
«Позашляхове
братерство»
код
ЄДРПОУ
42846356 , адреса: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 23, оф.11 контактний телефон: +38(063)56806-59, електронна пошта: ІеЬесІеу-Фикг.пеї:. була створена в осени 2018-го року та формалізована в
юридичну особу в 2019-му. М етою діяльності організації є: розвиток громадянського суспільства,
взаємодія з л ід ер ам и суспільної думки, просвітницька діяльність, а також постійний контроль за
дотрим анням містобудівного п р и р о д о - та водоохоронного законодавства України в місті Києві, та
всебічна підтримка гром адських ініціатив в цих напрямках. Співпраця з оргрнами місцевого
самоврядування та органам и сам оорганізації населення. Розвиток залучення громади д о прийняття
рішень.
До проектів організації, д о яких були залучені ї ї активісти, волонтери реалізованих за останні три
роки, відноситься:
-

Успішна протидія незаконним будівництвам в місті Києві, результатом я к о ї стала передача
земельних ділянок назад у власність громади міста, зведення скверів, тощо;

-

Відкриття досудових розслідувань, які згодом були передані д о суду;

і

-

Реалізується проект «Позашляхова школа», відомий як в Києві, так і поза його межами;

-

Д опом ога в створенні Органів
Багатоквартирних Будинків;

-

Постійні проведення тренінгів, лекцій та семінарів, том у числі контроль за роботою м ісц ево ї
влади, робота з правоохоронними органами тощо.

Самоорганізації Населення та

О б'єд нан ь

Співвласників

Також наша організація м ає д о св ід участі у консультативно - дорадчих органах, активісти
організації прийм аю ть постійну участь у громадських обговореннях суспільно-важ ливих проектів, як
на рівні органів м ісцевого самоврядування, так і на рівні центральних органів дер ж авно ї влади, є
представниками Громадських Рад.
М аєм о великий перелік партнерських громадських організацій, ОСН-ів, Ініціативних груп

Керівник ГО «Позашляхове братерство»

Бєляєв А.С.

