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Освіта:    вища,  Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, магістр регіонального управління 

Трудова діяльність: 

З липня 2005 року по серпень 2006 року працював в приватному 

підприємстві «Мікромегас» на посаді майстра будівельного участка в  

м. Одеса.  

З вересня 2006 року по березень 2008 року працював у закритому 

акціонерному товаристві «ХХІ століття» на посаді майстра 

будівельного участка в м. Одеса.  

З квітня 2008 року по червень 2011 року займав посаду директора в 

приватному підприємстві «Восторг строй» у м. Одеса.  

З червня 2011 року по вересень 2014 року займався підприємницькою 

діяльністю.  

З травня 2014 року по липень 2015 року проходив військову службу за 

частковою мобілізацією в військовій частині польова пошта В2317 на 

посаді начальника інженерної служби батальйону. 

З липня 2017 року по серпень 2017 року працював в житлово-

комунальній службі комунального підприємства «Фонтанський» на 

посаді майстер по експлуатації.  

З листопада 2017 року по квітень 2020 року працював головним 

спеціалістом управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації. 

З травня 2020 року займаю посаду заступника директора комунальної 

установи «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни» 

 

25 лютого 2021 року 

Делегований представник ГО «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» 

Підпис                                                      _______                                               /Кисіль Ю.М./ 

 

mailto:zvershan@gmail.com


ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності (інституту громадянського суспільства) 

громадської організації «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» 
Інформую про результати діяльності ГО «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» протягом 

шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про 

формування складу громадської рад, а саме: 

 

Відомості про 

результати діяльності 
Зміст 

Проведені заходи, 

дослідження, надані 

послуги 

 

Консультування ветеранів та членів їх сімей Одеської області з 

питань правового та соціального захисту  - постійно.  

Надання соціальної, психологічної та благодійної допомоги 

соціально незахищеним верствам населення – постійно. 

Проведення консультацій з представниками органів виконавчої 

влади, громадських організацій та ветеранів війни у форматах  

нарад,  «круглих столів», обговорення нагальних питань, 

висвітлення подій  в соціальних мережах, проведення зустрічей, 

зборів з метою формування державної, місцевої політики у сфері 

захисту прав та соціальних гарантій ветеранів та членів їх сімей. 

Реалізовані проекти 

виконані програми, 

друковані видання 

Проведено тематичні заходи разом з зацікавленими 

представниками інших громадських  об’єднань та підрозділів: 

- проведення ретроспективного двотижневого показу 

документальних кінострічок присвячених подіям на Донбасі; 

- проведення фотовиставки присвяченої життю бійців АТО/ООС 

на Донбасі; 

- проведення фотовиставки присвяченої до відзначення Дня 

захисника України; 

- участь у заходах, урочистостях присвячених знаменним та 

пам’ятним датам. 

Подання відповідному 

органу виконавчої 

влади письмових 

обґрунтованих 

пропозицій і зауважень 

з питань формування та 

реалізації державної, 

регіональної політики у 

відповідній сфері та 

інформування про них 

громадськості 

Надання пропозицій районним державним адміністраціям, 

виконавчим комітетам рад міст обласного значення, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

Одеської області щодо забезпечення захисту прав і соціальних 

гарантій осіб на яких розповсюджується дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Інформування громадськості про роботу здійснюється через 

соціальні мережі.  

 

Річний фінансовий звіт 

(за наявності) 

- 

Тощо (за потребою) … 

  

25 лютого 2021 року 

 

Голова ГО «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» 

 

Підпис                                                              _______                                        /Кисіль Ю.М./ 

без печатки 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 
 

Я, ПІБ Кисіль Юрій Михайлович, є членом ГО «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» (з 30 

травня 2017 року -  до теперішнього часу).   

 

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. 

 

Маю професійні навички з питань:  

1. забезпечення прав та соціальних гарантій осіб на яких розповсюджується дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

2. розвитку громадянського суспільства. 

 

Я ретельно оцінюю свій 4-річний досвід громадської діяльності, ретельно аналізую діюче 

законодавство України, розпорядження голови Одеській обласній державній адміністрації, 

рішення Одеської обласної ради, готую і надаю рекомендації та пропозиції органам 

державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації та захисту прав жителів 

Одеської області.  

 

Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації 

є реалізація та захист конституційних, законних, економічних, соціальних прав та творчих, 

вікових та інших інтересів жителів Одеської області. 

  

У складі громадської ради, серед інших членів громадської ради я зможу більш ефективно 

реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь громадянського суспільства Одеської 

області.  

 

Я впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних змін в 

Україні, а також в Одеської області відповідають посаді члена громадської ради при Одеській 

обласній державній адміністрації. 

 

 

25 лютого 2021 року 

 

Делегований представник ГО «Спілка ветеранів АТО 18 батальйону» 

 

Підпис                                                      _______                                               /Кисіль Ю.М./ 
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