
Додаток 3

Б1ОГРАФ1ЧНА ДОВ1ДКА 
уповноваженого представника ГРОМАДСЬКА ОРГАН13АЩЯ «СВРОПЕЙСЬКА 

СШЛКА АДВОКАТ1В - ХРИСТИЯН»
на участь в установчих зборах з формування складу ГромадськоУ ради при 

_____________________Одеськ1й обласн1й державн1й адм1н1страцГ1____________________  
Пр1звище, 1м’я та по батьков!

KanycTiH Олександр Борисович

i
; Число, мкяць i р1к народженни
i М1сце народження___________________________
Громадянство
Посада та мкце роботи
Посада в 1ГС
Вщомосп про осв1ту
Науковий ступ1нь, вчене звания (за наявност!)
Трудова та/або громадська д1яльн1сть

г

Публ1кац11, дослщження, а також 1нформац1я про 
участь у реал1зац11 проект1в не менш як за 12 м1сяц1в 
до дати оприлюднення ООДА повщомлення про 
формування складу громадсько! ради 
Посилання на оф1ц1йний веб-сайт 
громадянського сусп1льства, стор1нки у соц1альних 
мережах (за наявност!)
Контактна 1нформац1я: поштова адреса, контактний 
робочий/моб1льний телефон, адреса електронно*! 
пошти (за наявност!)

Досвщ роботи у консул ьтативно-дорадчих органах 
при органах виконавчо! влади та 1нших виборних 
органах (за наявност!)______________________________
Додатково зазначаеться чи е представник 1ГС на даний 
час народним депутатом УкраТни, депутатом Верховно! 
Ради Автономно! Республ1ки Крим та м1сцево1 ради, 
посадовою особою орган1в державно! влади, орган1в 
влади Автономно! Республ1ки Крим та м1сцевого 
самоврядування 

на 1нституту

Шдпис

Дата «24» лютого 2021 року

Фото 
делегованого 

представника 1ГС

3x4 см

31.08.1976р. м. Одеса

Украша_____________________________
Адвокат, 1111________________________
Голова орган1зацй‘___________________
Дв1 повн! вищи______________________
Спещал1ст__________________________
За видатну громадську д1яльн1сть був 
неодноразово нагороджений грамотами 
голови: ООДА, ОдеськоГ обласноТ ради, 
Одесько! MicbKoi' ради. Ради адвокат1в 
Одесько! облает!______________________
Зв1т був наданий Громадський Рад! 
при ООДА

65039, м. Одеса, пр-т Гагарша, 12а, к. 
1307
+380487433313, kapystin@ukr.net
Громадська Рада при ООДА

н1

Капуст1н Олександр Борисович
(пр1звище, 1м'я. по батьков!)

mailto:kapystin@ukr.net


Додаток 4

В1ДОМОСТ1 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДЫЛЬНОСТ! 

ГРОМАДСЬКА ОРГАН13АЦ1Я «СВРОПЕЙСЬКА СШЛКА АДВОКАТ1В- 
ХРИСТИЯН» 

(повне найменування 1ГС)
(протягом шести м1сяц1в до дати оприлюднення ООДА повщомлення 

про формування складу Громадсько! ради)

1. Повна назва 1ГС; ГРОМАДСЬКА ОРГАШЗАЩЯ «еВРОПЕЙСЬКА 
СШЛКА АДВОКАТ1В-ХРИСТИЯН»

2. Скорочена назва 1ГС: ГО «СШЛКА АДВОКАТ1В - ХРИСТИЯН»
3. Дан! про легал!зац!ю/реестрац!ю 1ГС в Сдиному державному реестр! 
юридичних ос!б, ф!зичних ос!б-п!дприемц!в та громадських формувань (СДР) 
(гшерпосилання на сайт органу державно! влади, на якому розм!щено 
актуальну верс!ю статуту (за наявност!))*. 12.01.2016, 1 556 102 0000 056943 
Код еДРПОУ: 40213899.

4. Мета та напрями д1яльност11ГС.
Метою д1яльност1 Орган1зацп е здшснення та захист прав i свобод, 

задоволення сусгпльних 1нтерес1в, координац1я взаемодп член1в Орган1зацп 
щодо забезпечення ‘ix участ! у реал1зацп державно! та рег1онально1 пол1тики, 
розширення фундаментальних i прикладних досл1джень у галуз! психолоп! та 
психоанал1зу, впровадження сучасних методов в л1кувальну, соц1альну та шшу 
практику.

Напрями д1яльност1 Орган1зацп:
- захист прав i свобод, задоволення суспыьних та шших штерес1в;
- сприяння участ! член1в Орган1зацп у розвитку системи профес1йно! 

правово! шформаци, пропагування правових знань;
- орган!зац!я участ! член!в Органпац!! у правових заходах обласного, 

нац!онального, м!жнародного р!вн!в;
- представництво !нтерес!в член!в Орган!зац!! у всеукрашських та 

м!жнародних орган!зац!ях з права;
- сприяння зм!цненню громадянського сусп!льства в рамках загально! 

концепцп розвитку держави та суспшьства через участь у д!алоз! 
громадськост! та влади;

- взаемод!я з органами виконавчо! влади, органами м!сцевого 
самоврядування, а також громадськими, благод!йними та рел!г!йними 
орган!зац!ями за для зд!йснення правово!, культурно!, соц!ально! та !нп1о! 
сусп!льно-корисно! д!яльност!;

виконавчоТ



- вивчення громадськоГ думки;
здшснення шшоГ д1яльност1, що в1дпов1дае мет! та завданням Орган!зац!1 i 

не суперечить законодавству УкраГни.
5. Участь у робот! за останн! 4 рок! у Громадський Рад! при ООДА.

Сприяння участ! громадськост! у формуванн! та реал!зац!1 державно!, 
рег!онально1 пол!тики, активний захист прав соц!ально незахищених громадян.

6. Консультування з правових питань - пост!йно. Надання соц!ально1, 
психолог!чно1 та благодшноГ допомоги соц!ально незахищеним верствам 
населения - пост!йно. Ефективн! безперервно триваючи дп як! спрямован! на 
сприяння правовой' об!знаност! населения ОдеськоТ облает!. 11л!дний захист та 
поновлення прав жител!в ОдеськоТ облает! та м!ста Одеси в судах вс!х !нстанц!й 
та державних орган!зац!ях. >

Голова KanycTiH Олександр Борисович

М.П.



Додаток 6

МОТИВАЩЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника шституту громадянського суспшьства

Я, КАПУСТШ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, е головою Громадсько! орган1заци 
«Свропейська сп1лка адвокаНв християн». Сп1льно з членами орган1заци активно займаюсь 
громадською д1яльн1стю. Вважаю таку роботу свом громадянським обов'язком. Пщходжу 
до роботи комплексно, системно i активно захищаю права соц1ально незахищених 
громадян.

Я ретельно оц1нюю св1й 8 - р1чний досв1д громадсько!' д1яльност1, ретельно анал1зую 
дйоче законедавство Укра'ши, розпорядження голови Одеськ1й обласн1й державн1й 
адм1н1страцц, р1шення Одесько!' обласно! ради та Одесько! м1сько1 ради, готую i надаю 
рекомендац!!' органам м1сцевого самоврядування та державно! влади щодо реал1зацп та 
захисту прав жител1в Одесько! облает! та м1ста Одеси. Маю високо професшн! навички у 
сфер! права, медицини та державного управл!ння.

Метою мое! участ! в робот! громадсько! ради при Одеськш обласн!й державн!й 
адм!н!страц!! е реал!зац!я та захист законних економ!чних, сощальних, творчих, в!кових та 
!нп1их !нтерес!в жител!в Одесько! облает! та м!ста Одеси, захист прав соц!ально 
незахищених громадян.

У склад! громадсько! ради, серед !нших член!в громадсько! ради я зможу бшьш 
ефективно реалповувати св!й досв!д та профес!онал!зм на користь громадянського 
сусп!льства Одесько! облает!. Я впевнений, що моя профес!йна спроможн!сть ! прагнення 
долучитися до позитивних зм!н у кра!н! в!дпов!дають посад! члена громадсько! ради при 
Одеськ!й обласн!й державнш адм!н!страц!!.

За видатну громадську д!яльн!сть був неодноразово нагороджений грамотами 
голови; ООДА, Одесько! обласно! ради, Одесько! м!сько! ради. Ради адвокат!в Одесько! 
облает!.

Вищевикладене п!дтверджуеться мо!м обранням в члени ПрезидГ! Громадсько! ради 
та головою Ком!тету з питань законност! ! правосуддя - повторно, в другу каденц!ю 
Громадсько! ради при ООДА.

24.02.2021р.

Делегований представник

ГРОМАДСЬКО! ОРГАН13АЦП

«СВРОПЕЙСЬКА СП1ЛКА АДВОКАТТВ ХРИСТИЯН» О.Б. Капустш
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