
Біографічна довідка 
уповноваженого представника інституту громадського суспільства 

ГО «Свобода і право» на участь в установчих зборах з обрання складу
громадської ради
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Безворотній Віктор Павлович

Працює Пенсіонер

Число, місяць і рік 
народження

25.08.1951

Місце народження м.Прокоп’євськ, Кемеровської області

Освіта Вища

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська, російська
Нагороди, почесні 
звання

Медаль до 10-річчя Незалежності України, 
нагрудний знак «Шахтерская доблесть», орден 
«Шахтерская слава» 1, 2, 3 ступенів

Досвід роботи у 
виборних органах

Новогродівська міська рада, член громадської ради

Трудова діяльність 1992-2006 -  Новогродівський міський голова 
2006-2008 -  директор по економіці ш/у 
«Новогродівське»,
2009-2011 -  заступник технічного директора ДП 
«Красноармійськвугілля»
2011-2020 -  директор по виробництву, заступник 
генерального директора ДП 
«Красноармійськвугілля»

Додаткова інформація Напрямок: робота у бюджетній комісії, робота у 
комунальній комісії 
Контакти: +380991296456



Мотиваційний лист 
уповноваженого представника інституту громадянського суспільства, 

кандидата на членство у громадській раді при виконкомі.

Я, Безворотній Віктор Павлович, маю намір стати членом Громадської ради 

при виконкомі Новогродівської міської для реалізації свого конституційного 

права на участь в управлінні справами місцевого самоврядування . Маю намір 

сприяти врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики.Враховуючи мій 

досвід і знання можу внести вагомий внесок в організацію громадського 

контролю за діяльністю виконавчих органів Новогродівської міської ради.

« 15» грудня 2020 року Безворотній В,П,



Інформація про результати діяльності

протягом 2018 -2020 років

1.Назва організації Громадська організація « Свобода і право »
2. Скорочена назва організації ГО «Свобода і право»

3. Дані про легалізацію організації Організація зареєстрована 19.12.2014 
року
4. Адреса, контакти 01004,м.Київ, Шевченківський р.,вул. Пушкінська, 
буд.31 А,оф.4
тел.+380991441952

5. Мета та напрями діяльності Забезпечення прав громадян на 
кваліфіковану правову допомогу, надання консультацій з правових питань, 
представництво інтересів громадян в органах державної влади, 
підприємствах, установах, організаціях приватної та державної власності, 
сприянні розбудови правової держави та створення громадянського 
суспільства.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі виконавчої 
влади. Участь у роботі Громадської ради пенітенціарної системи 
України.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

П редставляли і захищ али права, свободи та інтереси ф ізичних осіб, 
права та інтереси ю ридичних осіб у суді, органах держ авної влади та 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалеж но від ф орм и власності, у громадських 
об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, 
до повноваж ень яких належ ить виріш ення відповідних питань в 
Україні та за  її меж ами;

Г олова________
Посада
М.П. (за наявності)


