
 
Додаток 3 

 

Біографічна довідка делегованого представника ІГС 

для участі в установчих зборах для формування експертно-
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської 

ради 

 

П. І. Б. 

Працює  ФОП «Антонюк О.І.» 

Громадянство  Українець 

Число, місяць і рік 

народження 
 

 

Місце народження  Україна, Миколаїв 

 

Освіта Магістр, Мик. Національний Аграрний 

Університет, 2011, Інженер-Механік Дослідник. 
Магістр, Мик. Національний 

Університет ім. В.А.Сухомлинського,2019, 

Менеджмент та Міжнародна Економіка. 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

(за наявності) 

 
Магістр 

Володіння мовами   
Українська, Російська, Англійська 

Нагороди, почесні 

звання 
 

- 

Досвід роботи у 
виборних органах 

 
- 

Трудова діяльність 
(дата займаної 

посади:  з …до …) 

Підприємець 3 2007року до сьогодні. 

 

Д о д а т к о в а  і н 
ф о р м а ц і я 

Громадський діяч 
 

Членство в ІГС  - 

Особисті 
досягнення 

Небайдужість до молоді та підтримка спорту. 
 

Контактна 
інформація ІГС та 

делегованої особи 

 Миколаївська обл., місто Миколаїв,  

 

  

Можливі напрями 
роботи у 
громадській раді 

Молодь, бізнес. 

 



 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Наразі формування експертно-громадської ради виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради веде активну політику. Новітня політика 

вимагає широкого та якісного залучення громадськості. Для мене участь 

у експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради – це можливість долучити до координації заходів між 

державними та недержавними установами. Більше того, для мене це 

можливість долучитися до коментування проектів методичних 

рекомендацій, які розробляються за підтримки експертно-громадською 

радою. Сподіваюся, мій досвід роботи у громадському секторі стане у 

пригоді при обговоренні таких рекомендацій.  

У 2017 році я створив ГО «Бізнес трансформація", яку і очолив, вона 

об'єднує успішних, розумних, небайдужих людей, які всього добилися 

самі, завдяки таланту і працьовитості.                                                                  

В рамках роботи федерації було проведено понад 30 спортивних 

фестивалів майстер класів по всій області, проводилися флеш - моби, 

конкурси спортивної фотографії та звичайно змагання. Федерація 

провела багато спортивно патріотичних заходів. До Дня Честі і 

Свободи в Миколаєві пройшов дві патріотично-спортивний фестиваль, 

спрямований на формування ціннісних орієнтирів та затвердження 

національно-патріотичної свідомості дітей та молоді "Звитяга 2018". 

Було проведено багато екологічних заходів. У грудні 2020 проведенно 

благодійний захід «Святий Миколай – до нас завітай».                 

Моя мета – стати частиною креативної, сильної команди, спроможної 

розробляти новітні інформаційні заходи та підходи до залучення 

громадськості у різних сферах розробки та впровадження В мене 

значний досвід роботи в проектах технічної допомоги (як розробка 

проектних заявок, так і їх впровадження), який я могли б використати з 

метою залучення донорів та бізнесу до спільних інформаційних 

заходів. Також в мене є знання новітніх вимог ЄС до комунікаційних 

засобів, які також можуть посилити роботу експертно-громадської. 

Сподіваюся на плідну співпрацю у майбутньому. 

 

 

Голова  

ГО "БІЗНЕС ТРАНСФОРМАЦІЯ" 
 

 

 О. І. Антонюк           
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