
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОДЕСЬКА НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ" 

на включення до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації 

№ 

з/п 
Найменування Зміст 

1 Прізвище,  

ім'я , по батькові 

Петров Володимир Миколайович 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

13.02.1991 

м. Одеса, Україна 

3 Громадянство Громадянин України 

4 Посада, місце роботи Директор. Товариство з обмеженою відповідальністю  

“КЦТЕЛСЕРВІС”. 

5 Посада в  громадянській 

організації 

Член організації 

6 Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Освіта: 

Одеська національна академія харчових технологій, 

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр, роки 

навчання: 2008-2012. 

Трудова діяльність: 

БПСМОП 2015 р. 

ФОП Петров В.М. 2018 р. 

ТОВ “КЦТЕЛСЕРВІС” т.ч. 

Громадська діяльність 2014 – т.ч. 
7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності) 

65104, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. 

Академіка Корольова, буд. 88, кв. 34 

тел. +38095-092-93-92 

24.02.2021 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ОДЕСЬКА НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ" В.М. Петров 



ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОДЕСЬКА НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ" 

Інформую про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОДЕСЬКА 

НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ" протягом шести місяців до дати оприлюднення органом 

виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської рад, а саме: 

№ 

з/п 

Відомості про 

результати діяльності 
Зміст 

1 Проведені заходи, 

дослідження, надані 

послуги 

1. Розгляд скарг та звернень від громадян, приватних

підприємців щодо законності діяльності органів державної

влади та місцевого самоврядування;

2. Проведення моніторингу резонансних судових процесів та

надання юридичної допомоги;

3. Робота направлена на боротьбу з незаконними поборами

грошей в навчальних закладах, надання консультацій;

4. Проведення профілактичних заходів щодо протидії

використання службового становища, введення в оману,

маніпуляцій, не надання необхідної інформації органами

місцевого самоврядування та державної влади, надання

консультацій;

5. Моніторинг та правова підтримка в конфліктних ситуаціях

громадян з органами місцевого самоврядування, надання

правової допомоги.

6. Природоохоронні акції та заходи.

2 Реалізовані проекти 

виконані програми, 

друковані видання 

Безпосередня участь в громадських заходах, за умови 

виявлених порушень подані заяви до відповідних 

правоохоронних органів, порушені адміністративні та 

кримінальні провадження за низкою правопорушень. 

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 

Допомога правоохоронним органам у виявлені фактів 

порушень чинного законодавства органами місцевого 

самоврядування та державної влади. 

Численні звернення до органів державної влади та місцевого 

самоврядування з пропозиціями вирішення проблем 

навколишнього середовища та захисту прав тварин. 

4 Річний фінансовий звіт 

(за наявності) 

5 Тощо  

(за потребою) 

24.02.2021 

Голова правління організації  І.Б. Бичков 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Петров Володимир Миколайович, є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОДЕСЬКА 

НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ". Спільно з членами організації активно займаюсь громадською 

діяльністю. 

Народився у 1991 році у місті Одеса в українській родині. 

У 2008 році закінчив Одеську загальноосвітню школу 55 та вступив до Одеської 

Національної Академії харчових технологій.  

Працювати почав зі студентських років у різних сферах: роздрібної торгівлі, 

телекомунікацій, будівництва. 

В шлюбі з 2010 року, жінка Петрова Юлія Вікторівна 1991 року народження, еколог за 

освітою. Маю сина – Петров Максим Володимирович, 9 років. Професійно займається спортом, 

чемпіон України з бразильського джиу-джитсу. 

В 2014 році приймав активну участь у Революції Гідності, після чого у складі 

добровольчого батальйону відправився у зону АТО. 

У 2015 році повернувшись до Одеси, почав займатися волонтерською діяльністю та 

благодійністю, багато уваги приділяв спортивному розвитку молоді. 

Останнім часом веду активну боротьбу з хаотичною забудовою історичного центру міста 

та рекреаційних зон, займаю посаду директора у компанії телефонних центрів. 

Шанування сімейних та національних традицій – це фундамент духовного розвитку 

держави. Чесність та відвертість, розуміння і повага – це ті цінності які допомагають 

Володимиру йти вперед. 

Дуже боляче дивитись, як у рідному регіоні продається все: від землі до правосуддя. Я 

впевнений, що маючи реальні важелі впливу на владу, можна вносити конкретні пропозиції та 

проекти узгоджені з громадою. Вважаю, що заміна «старих облич» - це надія на прогрес. 

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

змін у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 

 

24.02.2021  

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

"ОДЕСЬКА НАРОДНА РАДА МАЙДАНУ"                                                       В.М. Петров 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




