
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ" 

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 

Янголенко Олексій Сергійович 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

17.06.1987  

м. Ленінськ, Кзил-Ординської обл., Республіка Казахстан 

3 Громадянство Громадянин України 

4 Посада, місце роботи Адвокат, самозайнята особа 

5 Посада в  громадянській 

організації 

Член організації 

6 Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Освіта: 

Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність – 

правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – 

Магістр, 2006-2012.  

Трудова діяльність: 

10.2019 – 02.2021 Одеський обласний осередок 

політичної партії «Національний Корпус», юрист. 

07.2015 – 03.2019 по теперішній час Управління 

патрульної поліції в Одеській області, Департаменту 

патрульної поліції України, командир 1 роти , 3 

батальйону. 

04.2010 - 06.2015 - КП «Теплопостачання міста Одеса», 

Відділ претензійно-позовної роботи, юрисконсульт. 

09.2009 - 12.2009 - ПАТ «Приватбанк», Юридичний 

департамент, юрисконсульт. 
7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності) 

65110, Одеська обл., Одеський р-н., м. Одеса, вул. 

Балківська, буд. 35, кв. 5 

тел. +38063-050-46-33. 

advokat_yangolenko@ukr.net 

24.02.2021 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ"  О.С. Янголенко 



 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ" 

 

Інформую про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПОРТИВНИЙ 

КОРПУС МИКОЛАЇВ" 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 

 

Розгляд скарг та звернень від громадян, приватних 

підприємців щодо законності діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування; 

Проведення моніторингу резонансних судових процесів та 

надання юридичної допомоги; 

Робота направлена на боротьбу з незаконними поборами 

грошей в навчальних закладах, надання консультацій; 

Проведення спортивних заходів та змагань; 

Підтримка молодих спортсменів.  

31.08.2020 представники ношої організації прийняли участь у 

«Ярморці спорту» яка проходила в Преображенскому парку в м. 

Одеса. 

05.10.2020 в Одесі пройшов благодійний турнір з футболу за 

підтримки представників нашої організації. Благодійний турнір 

був проведений на підтримку 6-річного хлопчика, якому 

діагностували лейкоз. Метою турніру було залучення молоді до 

спорту та здорового способу життя. У заході взяли участь 8 

команд з різних міст України. 

25.11.2020 пройшов турнір з БЖЖ у форматі SUB ONLY для 

курсантів війскової академії де представники нашої організації 

виступили у ролі суддів. 

 

2  Реалізовані проекти 

виконані програми, 

друковані видання 

 

Систематичні спортивні заходи, підтримка наших спортсменів 

під час змагань. Члени організації є призерами міжнародних та 

всеукраїнських змагань. 

https://www.facebook.com/sportcorpsnikolaev/ 

https://www.facebook.com/sklegionodesa/ 

 

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 органам державної влади у запровадженні програм з 

оздоровлення нації та розвиток спорту. 

Численні звернення до органів державної влади та місцевого 

самоврядування з пропозиціями вирішення проблем повязаних 

зі здоровим способом життя молоді. 

 

 

4  Річний фінансовий звіт 

(за наявності) 

 

5  Тощо  

(за потребою) 

 

https://www.facebook.com/sportcorpsnikolaev/
https://www.facebook.com/sklegionodesa/


 

24.02.2021 

 

Голова правління організації                                                       О.В. Глущенко 

 



ВІДОМОСТІ 

 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ" 

№ 

п/п 

Відомості 

про ІГС 
Зміст 

1 Місцезнаходження 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, 

будинок 4/9, офіс 211 

2 Адреса електронної 

пошти 

nationalcorpsmykolaiv@gmail.com 

3 Номер контактного 

телефону 

+380633531647 

4 Інше  

(за потребою) 

https://www.facebook.com/sportcorpsnikolaev/ 

https://www.facebook.com/sklegionodesa/ 

24.02.2021 

Голова правління організації  О.В. Глущенко 

https://www.facebook.com/sportcorpsnikolaev/
https://www.facebook.com/sklegionodesa/


 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Янголенко Олексій Сергійович, є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ". Спільно з членами організації активно займаюсь 

громадською діяльністю. 

З ранніх років я займаюсь спортом. Брав участь у численних змаганнях та ставав їх 

призером. На даний час я є успішним практикуючим юристом. Мої юридичні знання та досвід у 

спорті можуть принести велику користь суспільству. 

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  

"СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ"                                    О.С. Янголенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




