
Додаток З

Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської ради виконавчого

комітету Миколаївської міської ради

П. 1. Б.
Працює Голова ГО Біоекономіка

Громадянство Україна

Число, місяць і рік 
народження
Місце народження Україна, м.Миколаїв

Освіта 2000 -  2007 рр.
Облік та аудит - кафедра економіки та підприємництва

Одеський Національний Університет ім.Мечникова (коледж + 
університет)

2004 -  2006 рр.
Молодший лейтенант запасу ЗСУ - 
кафедра військової підготовки
Педагогічний університет ім.В.О.Сухомлинского (військова кафедра) 

Вища школа економіки 2014р.
Стратегічний фінансовий аналіз та управління підприємством

Сіїу Визіпезз ЗсЬооІ 2018 
Проектний менеджмент

Науковий ступінь, вчене 
звання
(за наявності)

-

Володіння мовами українська, англійська

Нагороди, почесні звання
(за наявності) Відзнака міського голови м.Миколаєва, за організацію та проведення 

Виставки енергоефективного обладнання та альтернативної 
енергетики РПО-ефективність, в рамках відкриття Х-го 
Європейського тижня сталої енергії в Україні.

Досвід роботи у виборних 
органах

Член Консультативної ради Державного Фонду енергоефективності

Трудова діяльність (дата 
займаної посади: з ...до ...)

Голова ГО «Біоекономіка» - проект організації Фонд 
«Охуїиіиге.сот» (Створення фонду, організація механізму 
фінансування, залучення інвестицій разом із співзасновниками) 

жовтень 2019 - по сьогодні

Директор (керівництво, розробка та реалізація концепції)
Комунальна установа Миколаївської міської ради «Центр 

енергоефективності м.Миколаєва» 
квітень 2017 - лютий 2020

Головний економіст (розробка бюджетів промислового 
підприємства, захист бюджету перед інвестором, 
енергоефективність на виробництві та оптимізація витрат)

ТОВ ім.Петровского (холдинг ІІкгІапФагтіпд ріс) 
листопад 2014 г - березень 2016

Заступник головного бухгалтера (облік ПДВ, квартальна та річна 
звітність, господарчі суди)



ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв» (Холдинг Агро -  Союз м.
Дніпропетровськ)
липень 2012 - квітень 2014

Старший менеджер відділу малого та середнього бізнесу 
(залучення клієнтів, бізнес аналіз заявок)

АТ Банк «Надра»
липень 2010 - березень 2012

Засновник (відкриття філіалу з нуля з використанням 
франчайзингу, подальший продаж готового бізнесу )

Ломбард «Легкі гроші» 
січень 2010 - липень 2012г.

Провідний спеціаліст (залучення клієнтів, бізнес- аналіз заявок, 
керівництво проектною групою)

ЗАТ “Перший український міжнародний банк” 
квітень 2007 - квітень 2009

Менеджер (залучення клієнтів, бізнес-аналіз заявок)

НОБ АКБСР «Укрсоцбанк» корпоративний бізнес 
вересень 2006 - травень 2007

Виконавчий директор (організація освітніх заходів, залучення 
учасників)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України 
(Миколаївська філія) 
лютий 2005 - березень 2006

Додаткова інформація

Членство в ІГС Голова Громадської організації «Біоекономіка»

Особисті досягнення Екологія: Заснування екологічного фонду охуїиіиге.сот на базі 
ГО «Біоекономіка». Результати екологічно - енергетичного проекту 
\т гм . охуїиіи ге. со т :

1. Сформовано інвестиційний фонд у розмірі 687500 грн, який 
може поповнюватись а рахунок зовнішніх інвесторів.

2. Висаджено 6875 дерев у т.ч. в м.Миколаєві, територіях 
Миколаївської та Херсонаської областей, які у майбутньому стануть 
зеленими зонами, парками або можуть бути використані як джерело 
енергії, замінивши собою вирубку лісу яка наносить шкоду 
екологічний системі країни.

Енергетика: Співзаснування проекту «Центр житлового 
фонду». В рамках якого запроваджено благодійну висадку зелених 
насаджень в якості бонусу.

Контактна інформація ІГС
та делегованої особи

Громадська організація «Біоекономіка», місто Миколаїв, вулиця 
Адмірала Макарова 42-А, офіс, тел. 050 191 50 99, е-таіі 
а1іпапсе(®икг.пеГ

Делегована особа:
Голова ГО «Біоекономіка» Гусаков Юрій Вікторович.  

Можливі напрями роботи у 
громадській раді

Економічний розвиток, екологія, альтернативна енергетика.



Додаток 6

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРУПІ З ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ 
ЕКСПЕРТНО-ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вітаю!

Дозвольте представитись - мене звуть Гусаков Юрій Вікторович. Сьогодні я є 
співзасновником та головою екологічно-енергетичного проекту ГО «Біоекономіка» основну 
діяльність якої виражено у створенні фонду охуїиіиге.сот, який популяризує 
енергетично-екологічну культуру Павловнія (енергоємність 915-1059 гДж на 1 га) та працює на 
базі власного інвестиційного фонду.

Результати екологічно - енергетичного проекту \л/\ллл/.охуїи1иге.сот:

1. Сформовано інвестиційний фонд у розмірі 687500 грн, який може поповнюватись а 
рахунок зовнішніх інвесторів.

2. Висаджено 6875 дерев у Херсонський області, які у майбутньому можуть бути використані 
як джерело енергії, замінивши собою вирубку лісу, яка наносить шкоду екологічний системі 
країни.

Також варто згадати розробку концепції та організаційну роботу із проведення з боку 
Миколаївської міської ради - Відкриття 10-го тижня сталої енергії в Україні, в рамках якого було 
проведено виставку енергоефективного обладнання, матеріалів та альтернативної енергетики 
«РРО - ефективність 3.0».

Аргументацією мого вступу до експертно-громадської ради, є виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради, є той факт що я маю досвід та розуміння того, як працює місцеве 
самоврядування, та разом із цим є вже результати діяльності з розвитку інститутів 
громадянського суспільства.

Тобто головною метою, є використання цього досвіду та результатів для розвитку міста.

До результатів які місто може отримати у найближчій перспективі від моєї діяльності у 
експертно-громадській раді, можна віднести наступне:

За рахунок використання сучасних технологій та культур - відновлення лісових масивів, 
швидке відновлення лісо - паркових зон, сприяння масовому вирощуванню енергетичних культур 
та їх використанню в енергетиці, боротьба із амброзією (аналітичні дослідження технологій та 
запропонування їх використання у місті).

Пріоритетні напрями діяльності: 

економічний розвиток 

екологія

альтернативна енергетика

Щодо власного бачення організації роботи експертно-громадської ради, то виходячи із 
досвіду роботи в аналогічних структурах можна сказати що, дана інституція не повинна бути 
майданчиком для вираження стурбувань та проблем без запропонування їх вирішення. Для того 
щоб бути максимально ефективною, експертно-громадська рада повинна зробити наступне:

1. Визначити бар’єри які стоять на шляху розвитку секторів економіки міста, та які може бути 
подолано найближчим часом.

2. Подолання визначених бар’єрів повинно стати планом до найближчої роботи

3. Внести пропозиції до подолання від кожного члену експертно-громадської ради та 
визначити їх реальність реалізації

4. Створити профільні робочі групи для розробки пропозицій щодо усунення бар’єрів та їх 
реалізації.

01.03.2020


