
Додаток 1
до Порядку проведення конференцій 
громадських об’єднань та асоціацій, 
обрання членів Наглядової ради 
публічного акціонерного товариства 
“Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” 
та припинення їхніх повноважень 
(підпункт 1 пункту 5 розділу IV)

ЗАЯВА
на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій 

для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Найменування Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська 
громада»

Статус громадська організація___________

Сфера діяльності цивільно-правова допомога, залучення громадськості до 
участі у суспільно-політичному житті, представництво і захист законних прав 
та інтересів членів організації та жителів Чернівецької області___________ _
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації 14,10.2008_______________________________

Місцезнаходження та контактні дані
58005,Чернівецька обл.. м. Чернівці, вул. Ковальчука Л.ел.пошта: 

civicdefender@qmail.com . тел.050-510-72-89___
(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону)

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та 
контрольних органів_ Григоренко Валентин Олегович

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви 
на участь у конференції

участь у соціально-економічному, громадсько-політичному, 
культурному розвитку Чернівецької області та у процесі розробки, прийняття 
та впровадження рішень органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування влади;

- представництво і захист законних прав та інтересів членів Організації, 
економічних, правових, соціально-трудових та інших інтересів у відносинах з 
органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними 
спілками, їх об‘єднаннями, громадськими організаціями, установами тощо;

- надання практичної правової та іншої консалтингової допомоги.
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Перелік реалізованих проектів
- “Чернівецький ресурсний міський центр для громадських організацій”, 

яким надано консультаційну, інформаційно-методичну та технічну підтримку 
у реєстрації та становленні понад 100 громадських організацій. Проведено 
близько ЗО серій тренінгів, орієнтованих на професійне навчання громадських 
лідерів, держслужбовців, представників підприємницького сектору;

- Експериментальний проект щодо впорядкування проведення перевірок з 
боку державних контролюючих органів (запровадження журналів перевірок), 
який, в силу своєї успішності, знайшов подальше застосування на 
загальнодержавному рівні.

Реалізував чимало молодіжних проектів, серед яких:
- „Студентська республіка” в Чернівецькій області,
- „Студентські трудові загони”,
- акції з озеленення міста та прибирання кладовищ,
- «Спортивно-оздоровчі центри для проблемної молоді»,
- «Центр соціалізації молодих правопорушників та проблемної молоді», 

«Центр підтримки сільської молоді».

(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати)

Проведені заходи
- Організація проводила кампанії із захисту прав та інтересів суб’єктів 

підприємництва. Серед останніх успішних кампаній - кампанія зі скасування 
постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України „Про 
затвердження Методики обрахування плати за приєднання електроустановок 
до електричних мереж” від 19.07.2007 № 983, а також Громадську кампанію зі 
скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. №366 
„Про сплату внесків загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування фізичними особами -  суб’єктами підприємницької діяльності, які 
обрали особливий спосіб оподаткування”
-  фестиваль «Коні мої, коні», 04.07.2021р.______________

(назви заходів, дати проведення)

Друковані та електронні видання_________________________
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет)

Інформація про керівника _
Дорош Володимир Ілліч, 1974 р.н., освіта вища,

Сторожинецький лісотехнічний технікум (1993 р.), Чернівецький
національний університет ім.Ю.Федьковича (2002 р.); Чернівецький
торговельно-економічний університет в 2007р. -облік і аудит, громадський 
діяч, волонтер.

Трудову діяльність почав у 1994 році в Центрі сприяння комерційній 
діяльності «Еском»,

з 1996р. почав активно займатись громадською діяльністю,



з
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1997р.- голова правління Чернівецького обласного благодійного фонду 
допомоги соціально- незахшценим верствам населення «Довіра»,

2000р -  по даний час очолює Чернівецьку обласну організацію 
«Народно-демократична ліга молоді»,

з 2001 р голова правління ЗАТ завод «Антена» по даний час, 
з 2002 - 2004р. приймав активну участь у виборчих компаніях, 
з 2003 по 2009р . Уповноважений з питань захисту прав підприємців у 

Чернівецькій обл.,
2003-2010 член Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів, 
2006-2010 радник голови Чернівецької ОДА В.Куліша з економічних 

питань,
з 2008р. голова правління Чернівецької обласної громадської організації 

«Буковинська громада», має орден «За заслуги» 3 ступеня, Подяка Кабінету 
Міністрів України». За вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної 
політики, активну громадську позицію та багаторічну плідну діяльність в 
молодіжному русі № 2872 від 10.10.2003р, Почесна грамота
Держпідприємництва за вагомий внесок у реформування національної 
економіки 1.09.2006р.,

У 2019 році обрано до складу Громадської ради при Державному 
агентстві лісових ресурсів України.

Приймає активну участь у волонтерському русі України, у заходах: 
«Громадський моніторинг діяльності органів влади», «Адвокати як ефективний 
інструмент антикорупційної діяльності», «Громадський моніторинг у сфері 
протидії корупції»

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі 
наявності, інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет 
тощо, інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів)

Інформація про інших членів громадські діячі, підприємці, волонтери____

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років 
_1. www.facedook/volodymyr ОогозЬ
2. Ьарз://Гоге8Г£оу.иа^ті8Ілю/котітікасіуі-2-^оіг^8]кІ8Іуи/§гоіт^8ка'Ч^а/8кШ______
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