
Додаток 2
Біографічна довідка 

уповноваженого представника інституту громадянського суспільства
«Відродження ЗМІ на Донбасі» 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

^ 1 1
Стецюра Ярослав Сергійович

«*

Місце роботи Не працює
Число, місяць і рік 
народження

29 кітня 1997 року

Місце народження М. Новогродівка
Освіта Бакалаврський (перший) рівень вищої освіти
Науковий ступінь, 
вчене звання

-

Володіння мовами Українська, російська.
Нагороди, 
почесні звання

-

Досвід роботи у 
виборних органах

відсутній

Трудова діяльність Охоронець в мережі АТБ , робота будівництві, за 
границею будівництво.

Додаткова інформація Член ГО «Відродження ЗМІ на Донбасі». 
Контактна інформація +380668195155 
Можливий напрямок роботи у громадській раді: 
робота в комунальній сфері.



М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

Стецюра Ярослав Сергійович

Я хочу бути обраним до складу Громадської ради при виконкомі Новогродівської 
міської ради у Донецькій області, бо хочу прийняти участь у житті нашої громади, 
шляхом активної роботи в Громадській раді. Це можливість для мене набратись досвіду, 
отримати нові знання та навички.

Мене турбує стан комунальної сфери нашого міста, отож будучи членом громадської 
ради, я матиму більше повноважень для сприяння сталій роботі комунальних підприємств.

Виходячи із специфіки роботи нашої організації «Відродження ЗМІ на Донбасі» маю 
досвід у сфері виявлення та боротьби із тіньовими та протиправними схемами чиновників 
у різних сферах управління, отож можу поділитися напрацюваннями та знаннями щодо 
вирішення ряду проблем у місті.

Наша організація заснувала громадське друковане видання «Актуальні Новини», отож 
я можу сприяти у публікації інформації щодо роботи громадської ради.



Додаток 4
Інформація про результати діяльності 

Громадської організації «Відродження ЗМІ на Донбасі»
протягом 2020 року

1. Громадська організація «Відродження ЗМІ на Донбасі»
2. Скорочена назва ГО «ВЗМІ».
3. Громадське об’єднання було зареєстровано 20 березня 2020 року, 

реєстраційна дія №12751020000000340. Ідентифікаційний код 43575403. 
До цієї відомості прикріпляємо додаток «Відомості с єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України» для підтвердження вище 
зазначеної інформації.

4. Адреса, контакти: Донецька область, м. Новогродівка, вулиця Дубініна 
будинок 38. Телефон +380953646555.

5. Основною метою діяльності Організації є захист та розвиток 
свободи вираження поглядів вільної та незалежної преси та засобів масової 
інформації, основних принципів демократії, соціальних, економічних та 
культурних інтересів громадян, реалізація освітньої, культурної та 
просвітньої діяльності задля сприяння встановленню демократичного 
громадянського суспільства в Україні.

Напрями діяльності:
-організація та проведення різноманітних навчальних, тренінгових, 

освітніх, консультаційних, інформаційних, міжнародних сервісів для 
засобів масової інформації (далі -  ЗМІ) в Україні та спеціалістів у цій 
галузі у встановленому чинним законодавством України порядку;

-організація та проведення різноманітних навчальних, тренінгових, 
освітніх, консультаційних, інформаційних програм з медіа грамотності для 
громадян;

-виробництво та розповсюдження аудіовізуального, друкованого 
та/або інтернет контенту на суспільно важливі теми;

-виявлення, збирання та поширення суспільно важливої інформації у 
межах забезпечення прав громадян на доступ до інформації;

-надання безоплатних усних та письмових консультації 
представникам ЗМІ та незалежним журналістам;

-представництво інтересів журналістів на безоплатній основі, 
зокрема, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 
України, Європейському суді з прав людини та інших міжнародних 
організаціях у сфері захисту прав людини;

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органі 
виконавчої влади відсутній.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:



Основний проект організації -  створення та розповсюдження друкованого 
видання «Актуальні Новини». В рамках своєї діяльності журналісти на 
волонтерських засадах збирають та опрацьовують найактуальнішу та цікаву 
інформацію, яка у подальшому друкуєрься у газеті та безкоштовно 
розповсюджується серед жителів грріСіади. Іїазета виходить 2 рази на місяць.

Голова Правління В.В. Ємець


