
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника 

ВГО «УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ» У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Відділ сприяння та допомоги соціально - незахищених людей  

 Пехтерова Сергія Леонідовича на включення до списку кандидатів до складу 

громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах по формуванню 

складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністраці 

  Найменування  Зміст  

1  Прізвище, ім'я , по 

батькові  

Пехтеров Сергій Леонідович  

2  Число, місяць, рік і 

місце народження  

22.04.1965 м.Одеса, Одеської області  

  

3  Громадянство  Громадянин України  

4  Посада, місце роботи  Начальник відділу сприяння та допомога соціально  

незахищених людей  

5  Посада в інституті 

громадянського 

суспільства  

Інспектор правозахисту в ВГО УСП  

6  Відомості про освіту, 
наявність наукового  
ступеня, посади, місця  

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність  

ОСередня – технічна  

Після 10 класів – ПТУ, телемайстер Наукового 
ступеня – немає.  
Трудова діяльність:  

- телемайстер (1980-1998 р.); Волонтер  

- автомеханік (1999-2005), волонтер  

- монтажник – теплотехнік (2005- 2017) Волонтер  

- Волонтер, Інспектор правозахисту ВГО УСП (2017 -  

7  Контактна інформація  

поштова адреса, номер  
телефону, адреса  

електронної пошти  

(за наявності)  

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога  

8/7  

кв.1, тел.: 067 1811768, 066 2223902, 

sergey.pehterov@gmail.com  

 

22.02.2021 

 Делегований представник ВГО УСП               

 інспектор правозахисту Пехтеров С.Л.        

 



ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ВГО «УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ» 
У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Відділ сприяння та допомоги соціально - незахищених людей 

Інформую про результати діяльності 
ВГО «УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ» У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Відділ сприяння та допомоги соціально - незахищених людей 

протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади 
повідомлення про формування складу громадської рад, а саме: 

 

 Відомості про 
результати діяльності 

Зміст 

1 Проведені заходи, 
дослідження, надані 
послуги 

1) Участь у забезпеченні громадського порядку, 
патрулювання вулиць та шляхів, Надання, первинно 
медичної, технічної, правової, соціальної, 
психологічної, благодійної, допомоги усім людям, які 
потрапили в складні життєві обставині, 
2) Надання соціальної допомоги незахищеним 
верствам населення – безхатченкам, жінкам с дітьми та 
людям похилого віку. 
3) Надання матеріальної благодійної допомоги лікарям, 
закупівля медичних препаратів для соціально 
незахищених людей. Кормління безхатченків, 
соціальній супровід хворих та літніх людей 
4) . Встановлення комунікацій з органами міського 
самоврядування, та департаментами. 

2 Реалізовані проекти 
виконані програми, 
друковані видання 

1) Постійна планова, планова – оперативна, та оперативна 
праця в усіх вище вказаних видах діяльності 
2) Проведення навчальніх курсів з первинной мед. 
подготовки. 
Друковані відання – сторінка у соціальній мережі 
https://www.facebook.com/Police911.org.ua 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015087731500 

3 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 письмових пропозицій к органам міського 
самоврядування з вірешення соціальних, медичних, 
законодавчих питань 
Реалізації спільних програм з органами місцевої влади 
 

4 Річний фінансовий звіт 
(за наявності) 

 



5 Тощо 
(за потребою) 

Організація за результатами своєї роботи має декілька 
нагород 
від органів державної влади, місцевого самоврядування, 
міжнародних організацій, релігійних конфесій, інших 
організацій та підприємств. 

 
 

22.02.2021                  

 Пехтеров С.Л.          



ВІДОМОСТІ 
про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 

громадянського 
суспільства, номер контактного телефону 

ВГО «УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ»У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Відділ сприяння та допомоги соціально - незахищених людей 

 
 
 

 Відомості 
про ІГС 

Зміст
 

1 Місцезнаходження 65009, Україна, м.Одеса, . Фонтанська дорога 8/7 кв.1 

2 Адреса 
електронної 

пошти 

\ 
sergey.pehterov@gmail.com 

3 Номер 
контактного 

телефону 

: 067 1811768, 066 2223902 

4 Інше 
(за потребою) 

 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015087731500 

 
 

22.02.2021                  Пехтеров С.Л.            



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Я, Пехтеров Сергій Леонідович, є інспектором правозахисту ВГО УСП з 2017р - 

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. 

Я ретельно оцінюю свій досвід громадської діяльності, ретельно аналізую 

діюче законодавство України, розпорядження голови Одеській обласній 

державній адміністрації, рішення Одеської обласної ради, готую і надаю 

рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо 

реалізації та захисту прав жителів Одеської області. Маю професійні навички 

у сфері права, економічної діяльності та державного управління. 

Метою моєї участі 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 учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з обмеженими 

можливостями, внутрішньо переміщених осіб. 

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 у країні 

відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації. 

 

22.02.2021            

    Делегований представник Пехтеров С.Л.                                                                                                                      
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