
Додаток №3 
до заяви № 21/0225/8 від  26.02.2021 

 
Біографічна довідка делегованого представника 

ГО «Альтернатива» 
для участі в установчих зборах по формуванню нового складу  

Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації на 2018-2020 рр. 
 
ПІБ: ГАНЗЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
Дата, місце 
народження 06.02.1967 р., м.Одеса 

Посада в ІГС  Голова 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: 
      - Повна вища 1 

- Повна вища 2 

Кваліфікація: Спеціаліст юрист. Спеціальність: Правознавство. 
Національний університет «Одеська юридична академія» 
Кваліфікація: Спеціаліст з будівництва. 
Спеціальність: Технологія будівельних конструкцій, виробництва та 
матеріалів. Одеська державна академія будівництва та архітектури  

Місце роботи 
Посада 

Юридична компанія «Каледвулх», посада – керуючий 

Загальний стаж 
роботи 

25 років 

Науковий ступінь, 
вчене звання: 

не має 

Нагороди, почесні 
звання:  

Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2012 р.) 
Грамота управління регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури Одеської обласної державної адміністрації (2013 р.) 
Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2014 р.) 

Наукові праці та 
винаходи 

Співавтор «Ноу-хау»: Концепція створення діючої структури 
громадянського суспільства в державі з народжуваної демократією, 
наприклад в Україні. (Свідоцтво №055615 від 10.02.2011) 

Список опублікованих статей: 
1. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки 
розвитку правової системи України» / С.А. Ганзенко  «Про створення 
структурних підрозділів, що відповідають за заходи спрямовані на 
розвиток і захист узбережжя України» м.Львів 18-19 січня 2013 р. Ч.1/ 
Львів, 2013, ст.99-101 

2. Михайлюк О.Л., Сербіна Ю.В., Баришнікова В.В., Филипенко А.О., 
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у       
м. Одесі «Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку 
приморських регіонів України» / С.А. Ганзенко  «Шляхи, форми і методи 
захисту, збереження та розвитку морського узбережжя Одеського регіону» 
/ Одеса: Феникс, 2014, ст.50-52 

Володіння мовами: Українська, російська, англійська  
Контакти +38 097 996 9808, E-mail:       serers@gmail.com  

 
 
 
 
                                                                                                                             С.А.  Ганзенко 
 

mailto:serers@gmail.com


 
Громадська організація 

 «Одеський регіональний центр 
соціально-економічного моніторингу та правової інформації 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
 

65016, Україна, місто Одеса, вул. Достоєвського, буд. 6,         веб-сайт:  www.alternativa.biz.ua      
тел. (048) 743-56-29        E-mail: serers@gmail.com  

 
 Додаток №4 

до заяви № 21/0225/8 від  26.02.2021 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності  

Громадської організації «Одеський регіональний центр  
соціально-економічного моніторингу та правової інформації «АЛЬТЕРНАТИВА»  

 
№ Відомості  Зміст 
1 Проведені 

заходи 
Організація, проведення та участь у засіданні круглих столів: 

Круглий стіл  щодо реформ системи охорони здоров’я в Одеській обласній 
державній адміністрації провели (24.01.2018) 

Круглий стіл до Дня Європи (16.05.2020) 
Участь у засіданнях колегіальних органів. 

Засідання архітектурно-містобудівної ради (22.05.2020) 
Засідання архітектурно-містобудівної ради (05.06.2020) 

Участь у  форумах: 
Архітектурно-будівельний форум «Vira Ukraine», організований Виставковим 

центром «Одеський дім» 
Участь у семінарах, тренінгах: 

Компанія Dozorro провели тренінг для покращення ефективності закупівель в 
Одеської обласної державної адміністрації. (04.03.2020) 

Дводенній регіональний тренінг з питань реєстрації та звітності організацій 
громадянського суспільства «Вдосконалення регуляторної бази реєстрації 
громадянського суспільства в Україні». 

Тренінг з моніторингу прав дітей (01.05.2020) 
Семінар по адвокації ОБСЄ (24.08.2020) 

Участь у громадському обговоренні питань щодо:  
Моніторингу атмосферного повітря, організованого департаментом екології та 

природних ресурсів Одеської ОДА (02.03.2020) 
Обговорення роботи в Одеському центрі громадського здоров’я онлайн-

платформи з матеріалами щодо коронавірусу (COVID -2019), які поділені за різними 
тематичними групами. (02.04.2020) 

Обговорення інтерактивної мапи поширення COVID-19 на Одещині. 
Обговорення карти та перспективного плану об’єднаних територіальних громад 

Одеської області. 
2 Реалізовані 

проекти 
Роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину 

(06.04.2020) 
3 Виконані 

програми 
Чергове робоча нарада представників громадських організацій та волонтерів, які 

допомагають вимушеним переселенцям, з керівниками структурних підрозділів 
ОДА.  

4 Друковані 
видання  

Вплив державної служби на відтворення громадської думки. 
Соціально-економічний розвиток Одеського регіону. 

5 Подання 
письмових 
пропозицій  

До органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 11 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

6 Тощо  Налагоджена співпраця з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Проведені спільні заходи.         
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Заступник голови  
ГО «Альтернатива»                                                                                                С. Д. Пейчева 
 



 
Громадська організація 

 «Одеський регіональний центр 
соціально-економічного моніторингу та правової інформації 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
 

65016, Україна, місто Одеса, вул. Достоєвського, буд. 6,         веб-сайт:  www.alternativa.biz.ua    
тел. (048) 743-56-29        E-mail: serers@gmail.com  

 
 Додаток №5 

до заяви № 21/0225/8 від  26.02.2021 
  

     
 

 
ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження та адресу електронної пошти, номер контактного телефону 
Громадської організації «Одеський регіональний центр  

соціально-економічного моніторингу та правової інформації «АЛЬТЕРНАТИВА»  
 

 
 
№ 
п/п 

Відомості 
про ІГС Зміст 

1 Місцезнаходження 65016, Україна, місто Одеса, вул. Достоєвського, 
буд. 6      

2 Адреса електронної 
пошти serers@gmail.com  

3 Номер контактного 
телефону (097) 996-98-08         

 
 
 

 
Заступник голови  
ГО «Альтернатива»                                                                        С. Д. Пейчева 
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Додаток №6 

до заяви № 21/0225/8 від  26.02.2021 
 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
 

Я, Ганзенко Сергій Анатолійович, є головою Громадської організації «Одеський 
регіональний центр соціально-економічного моніторингу та правової інформації 
«АЛЬТЕРНАТИВА».   

Взаємодію та співпрацюю з судами, органами державної влади усіх рівнів, органами 
місцевого самоврядування фізичними і юридичними особами, міжнародними організаціями і 
фондами при підготовці та прийнятті рішень, які можуть стосуватися мети та коло інтересів 
Організації. 

Сприяю в забезпеченні незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на 
прийняття суспільно важливих рішень 

Надаю юридичну, соціальну, інформаційну, консультативну, методичну допомогу, як 
членам Організації, так й іншим фізичним та юридичним особам, представництво їх інтересів в 
судах, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в інших установах, 
організаціях та підприємствах усіх форм власності. 

Надаю правову інформацію, консультацію і роз'яснення з правових питань; складення заяв, 
скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення захисту та 
представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Діяльність у сфері планування і забудови територій України. 
Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю. Підходжу до 

роботи комплексно, системно і активно захищаю права соціально незахищених громадян. 
Вважаю таку роботу своїм громадянським обов'язком. 

Надаю допомогу  з питань створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
(асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) та управління багатоквартирним 
будинком. 

Надаю допомогу  в  ініціюванні та утворені добровільного об’єднання територіальних 
громад, та підготовці проектів рішень щодо них. 

Тому моя мета прийняти участь в роботі громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації є реалізація та захист законних економічних, соціальних, творчих, вікових та інших 
інтересів жителів Одеської області і перш за все малозабезпечених сімей та осіб непрацездатних..  

Разом з іншими членами громадської ради, я зможу більш ефективно реалізовувати свій 
досвід та професіоналізм на користь громадянського суспільства Одеської області. Так, моя 
професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних змін у країні відповідають 
посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. 

 
26.02.2021  
 
Делегований представник  
ГО «Альтернатива»        С.А.  Ганзенко 
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