
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: Вінницька обласна громадська правозахисна організація 
«Опора Вінниччини»

Статус: не перебуває в процесі припинення 

Сфера діяльності: правозахисна
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації: 20.05.2011 (10 років 3 місяці)

Місцезнаходження та контактні дані: 21030, м. Вінниця, пр.. Юності 46/28 
к.16 , адреса електронної пошти: oporavin@ukr.net, номер телефону: 
0681111728

(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону)
Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів: органами управління ВОГПО «Опора Вінниччини» є Рада. Раду 
ВОГПО «Опора Вінниччини» очолює голова -  Кадочніков Андрій Олегович, 
членом Ради є Агабекян Альберт Ігорович.

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 
участь у конференції: ВОГПО «Опора Вінниччини» брала участь у науковій 
діяльності, зокрема у конференціях та форумах Асоціації правників України.

Брала участь у процесі проведення виборів президента України у 2020 
р. шляхом направлення спостерігачів на виборчі дільниці.

Разом з ГО «Гідність нації» організовували просвітницькі заходи для 
молоді Вінниччини протягом 2020-2021 р.р.
Керівник організації приймає активну участь в заходах, що організовує 
Українська Гельсинська спілка з прав людини. (УГСПЛ).
Організація має угоди про співпрацю з:

- Вінницьким міжрегіональним центром професійної реабілітації 
інвалідів «Поділля» Міністерства соціальної політики України;

- Відділенням Асоціації правників України у Вінницькій області;
- Міською бібліотекою №2;
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- Благодійним фондом «Відкрита книга»;
- Громадською організацією «Регіональний центр прав людини»;
- ВОМГО «Молодь Вінниччини»

Перелік реалізованих проектів:

Організацією у 2014 р. створено правозахисний сайт 
http://oporavinnichini.org на якому громадяни можуть отримати корисну 
інформацію про свої права та засоби їх захисту.

Організацією протягом 2014-2020 р.р. надаються безкоштовні відповіді 
на інтернет-звернення які можна направити з сайту організації.

ВОГПО «Опора Вінниччини» приймала участь у наукових форумах:
Четвертий Південноукраїнський юридичний форум Асоціації 

правників України ( 07 вересня 2018 р. м.Одеса);
Третій Форум з кримінального права та процесу Асоціації правників 

України (11 листопада 2018 р. м. Київ);
IX Західноукраїнський юридичний форум Асоціації праників України 

( 30-31 травня 2019 р. м.Львів);
П’ятий Південноукраїнський юридичний форум Асоціації правників 

України (06 вересня 2019 р. м.Одеса);
Шостий Південноукраїнський юридичний форум Асоціації правників 

України (18 вересня 2020 р. м.Одеса);
X Західноукраїнський юридичний форум Асоціації праників України 

( 01-02 липня 2021 р. м.Львів);
Сьомий Південноукраїнський юридичний форум Асоціації правників 

України (03 вересня 2021 р. м.Одеса);
Організація приймає участь в діяльності Мережі захисту прав на доступ 

до публічної інформації.
Досягнуті результати: висновки та рекомендації отримані за

результатами участі у вищевказаних форумах використовувались у 
правозастосовній та практичній діяльності ВОГПО «Опора Вінниччини», а 
саме -  забезпечувалась всебічна правопросвітницька робота серед молоді, 
надання правової допомоги незахищеним верствам населення від 
консультації до представництва в судових інстанціях та при зверненні до 
Європейського суду з прав людини. Розроблені методичні рекомендації щодо 
поширення рівня правових знань та правосвідомості серед молоді.

Проведені заходи:

Організацією створено 2 пункти безоплатної правової допомоги, які є 
постійно діючими (у тому числі протягом 2018- 2021 р.р. кожної другої та 
четвертої суботи тижня відповідно, за виключенням часу локдаунів 
пов’язаних з карантином ).
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Перший пункт - у приміщеннях Вінницького міжрегіонального центру 
професійної реабілітації інвалідів «Поділля» Міністерства соціальної 
політики України.

Другий пункт - при міській бібліотеці №2.
Протягом діяльності організації було надано консультації 2 457 особам.

Проведення спільного круглого столу з Вінницьким осередком ГО 
«Гідність нації» на тему «Роль правосвідомості у патріотичному вихованні 
молоді» 11.04.2020 р.;

Проведення спільного тренінгу з Вінницьким осередком ГО «Гідність 
нації» на тему «Правоосвітня та правовиховна робота, як ефективний 
механізм превенції правопорушень серед молоді». 15.07.2021 р.;

Друковані та електронні видання:
Сторінки організації та керівника у мережі інтернет:
https://www.facebook.eom/andrey.kadochnikov.3
http://oporavinnichini.org

Інформація про керівника:
Кадочніков Андрій Олегович, 19.07.1986 р.н., освіта вища, у 2009 році 
закінчив Національний університет Державної податкової служби України в 
м. Ірпінь Київської області, юридичний факультет.
З 2009 по 2013 р.р. Працював на посаді юрисконсульта, а потім начальника 
відділу адміністративної та правової роботи Вінницького міжрегіонального 
центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля» Міністерства соціальної 
політики України.

Має Почесну грамоту Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної 
державної адміністрації за активний внесок в розвиток соціальної сфери.

З 2009 року працював викладачем курсів «Основи правових знань» та 
«Основи трудового законодавства» у Вінницькому МЦПРІ «Поділля».

З 2011 року є членом Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація правників України».

З 2011 року був членом Координаційної ради молодих юристів при 
Вінницькому обласному управлінні юстиції.

У 2011 році разом з групою однодумців створив та очолює по даний 
час Вінницьку обласну громадську правозахисну організацію «Опора 
Вінниччини» з метою практичної реалізації власних напрацювань з захисту 
прав громадян та проведення просвітницької роботи.

З липня 2012 по 2013 р.року був Головою Відділення Асоціації 
правників України у Вінницькій області.

З грудня 2012 року по 2014 р.р. був членом Громадської ради при 
Вінницькій обласній Державній адміністрації.

У лютому 2013 року склав кваліфікаційні іспити у КДКА Вінницької 
області та отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
Свідоцтво №809 від 04.02.2013 р.
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З 2013 р. є адвокатом Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій області;

У травні 2013 року завершив навчання по програмі "Міжнародне право 
для захисту громадських інтересів" сертифікованій Европейським 
гуманітарним університетом м.Вільнюс, Литва та отримав диплом з 
відзнакою.

У вересні 2013 року став учасником навчальної програми з прав 
людини «Забезпечення ефективного представництва прицедентних справ в 
Європейському суді з прав людини», що проводиться в м. Страсбург, 
Франція.

У 2014 р. Закінчив перші Київські державні курси іноземних мов та 
отримав кваліфікацію знання англійської мови на рівні В-2.

З 2015 р. є адвокатом Місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у м. Вінниця.

У 2015 р. був тренером курсів навчання патрульної поліції за 
предметом «Толерантність та недискримінація в роботі патрульних»

У 2016-2017 р.р. був тренером курсів навчання дільничих інспенкторів 
поліції та слідчих офіцерів поліції за предметом «Толерантність та 
недискримінація».

З 2018 року є керівником Адвокатського бюро «Андрія Кадочнікова» 
основні напрями діяльності -  кримінальне, сімейне, міжнародне право.

З 2020 р. активно взаємодіє з ТО «Гідність нації».
З 2021 року член правління Відділення Асоціації правників України у 

м.Вінниця.
Має публікації, які розповсюджувались за інтернет адресами:

Інформація про інших членів: Агабекян Альберт Ігорович, 27.08.1987 р.н., 
закінчив Винницкий кооперативный інститут, працює торговим 
представником.

З моменту створенні ВОГПО «Опора Вінниччини» у 2011 році по 
теперішній час приймає активну участь в організації всіх заходів із 
залученням молоді, відповідає за спортивний напрям організації.

Також є представником організації армянської діаспори у Вінницькій 
області.

З 2019 р. приймає активну участь в заходах ТО «Гідність нації» 
пов’язаних із спортивним вихованням молоді.

Приймав участь у проведенні спільного круглого столу з Вінницьким 
осередком ТО «Гідність нації» на тему «Роль правосвідомості у 
патріотичному вихованні молоді» 11.04.2020 р.;

Приймав участь у проведенні спільного тренінгу з Вінницьким 
осередком ТО «Гідність нації» на тему «Правоосвітня та правовиховна



робота, як ефективний механізм превенції правопорушень серед молоді». 
15.07.2021 р.;
https://www.facebook.com/al.ace.net

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, 
в яких висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років:

https://www.facebook.eom/andrev.kadochnikov.3
https://precedent.in.ua/2015/11/1 б/апбгіі-кабосЬпікоу-у-паізіопаІпоти-г/ 
https://helsinki.org.ua/ 

http://oporavinnichini.org 
https://uba.ua/ukr/structure райз/райБ уіппісіа/ 
https://regulation.gov.ua/documents/id262405 
https://www.facebook.com/VinGidnistNatsii/

Керівник Кадочніков Андрій Олегович

07.09.2021 р.
(дата)

(підпис) (ініціали, прізвище)
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