
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
(резюме) уповноваженого представника ІГС 

на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради 
при Київській міській державній адміністрації,

Прізвище, ім’я та по батькові Лапін Олексій Олександрович 

Посада Директор

Місце роботи

Посада в інституті
громадянського
суспільства

Число, місяць і рік 
народження

ФОП Лапін Олексій Олександрович

Член ради ГО “Український Легіон”. 
Член ради “Ради волонтерів МОУ”.

16.02.1972р.

Місце народження м. Київ

Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання

Середня

Володіння мовами Українська, російска, англійська зі словником.

Нагороди, почесні 
звання

з 12.06.1989р. 
по 25.10.1991р.

з 28.10.1991р. 
по 27.04.1993р.

Медаль “За сприяння Збройним Силам України” 
Відзнака Президента України “За гуманітарну участь 
в антитерористичній операції"”

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

Працював у “ВНИИАП”, у лабораторії АСУ и САПР, 
на посаді лаборанта.

Працював у “ГНИИ” по проблемах інформатики 
Міністерства економіки України, у відділі 
“Комплексного проектування інформаційних систем 
органів державної влади та управління”, на посаді 
лаборанта.



з 28.04.1993р. 
по 20.09.1995р.

з 25.09.1995р. 
по 30.12.1995р.

з 5.10.1996р. 
по 5.03.1998р.

з 19.03.1998р.

ГО “Український 
Легіон”

“Рада волонтерів 
при МОУ”

Громадська рада 
при Дніпровській 
районній в м. 
Києві державній 
адміністрації.

З 8.09.2017р.

Працював у Науково-виробничому товаристві 
“Верес”, у відділі “Розробки та 1 впровадження 
комп'ютерних систем”, на посаді інженер-програмист.

І
Працював у МЧП “Маклер плюс”, на посаді інженер- 
програмист.

Працював у ЗАТ “Кобра”, у відділі “розробки та 
впровадження комп'ютерних систем”, на посаді 
інженер-програмист.

ФОП Лапін Олексій Олександрович 1

Розбудова ГО “Український Легіон’’, волонтерська 
діяльність, інструкторська діяльність, розбудова 
територіальної оборони в Україні.

Розбудова Збройних Сил України, розбудова 
територіальної оборони в Україні.

Секретар комітету “з питань надзвичайних ситуацій, 
охорони громадського порядку, мобілізаційної та 
оборонної роботи, національно-патриотичного 
виховання”

Укладен контракт на проходження служби у 
війсковому резерві 322 загону оборони.

Контактна інформація:
м. Київ бул. Верховної ради 8/20 кв 39
о1ек5Іу.1аріп@цшаі1.сот
тел. 093-760-48-44, 097-902-05-24

Можливий напрямок роботи у Громадській раді
Підвищення обороноздатності країни. Розбудова територіальної оборони в 
Україні. Допомога у питаннях з подолання надзвичайних ситуацій. 
Підвищення соціального захисту військовослужбовців. Військово- 
патріотичній роботі серед громадян України. |



Громадська організація 
“УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОН”
Код ЄДРПОУ 39329640,
03191, Україна, м Київ, Голосіївський р-н., аул, САКСАГАНСЬКОГО, будинок 41

Вих. №9-2019 
Від 26.04.19р.

Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства по
обранню Громадської ради при
Київській міській державній 

• ■ ••• адміністрації

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом останнього року

Громадська організація "Український Легіон" (скорочена назва - ГО "Український Легіон), що була 
створена 31.07.2014 року і знаходиться за адресою 03191, м.Київ, вул. САКСАГАНСЬКОГО^ будинок 41, тел. 
067-408-89-91, є об'єднанням громадян метою діяльності якого є захист прав і свобод, задоволення спільних 
інтересів своїх членів та громади, зокрема їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно- 
культурних, спортивних та інформаційних потреб, а також підвищення рівня безпеки життєдіяльності 
суспільства та обороноздатності країни.

ГО "Український Легіон" з 2015 року через уповноваженого представника входить |в Раду волонтерів 
при Міністерстві оборони України, де здійснює плідну співпрацю з органами державного управління, місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми їх власності у сфері 
матеріального забезпечення військових, які перебувають в зоні проведення АТО. Також ГО "Український 
Легіон" з 2016 року через уповноваженого представника входить в Громадську спілку "Федерація учасників 
АТО Київщини" при КОДА.

За час існування членами ГО "Український Легіон" було проведено велику кількість тренінгів з тактичної 
медицини, організовано курси з вивчення домедичної допомоги, здійснено ряд заходів військово- 
патріотичного виховання молоді, організовано проведення спільних навчань Руху сприяння територіальній 
обороні України тощо. Підписано меморандум взаємодії Асоціація народних волонтерів України.

Громадське об'єднання має матеріальну базу, що використовується для розвитку і популяризацї воєнно- 
прикладних видів спорту та інформаційні ресурси, у вигляді інтернет-сторінки НіїР5://икгаіпе-Іеаіоп.ога.иа. що
використовується для провадження оздоровчої, спортивної, 
наукової діяльності, підвищення рівня самоорганізації населення.

національно-культурної, просвітницької та

і  ол ова і  сл «.у країнський Л егіон» >: О. Санніков


