
Додаток З
(зразок)

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

громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської
ради

Борисюк Кирил Михайлович
Працює

ІлкЯпи Іншаат Тиджарет А.НІ. 
У каїна И. 0. Генеральний 
директор, спивзасновник, 
технічний директор.

Г рОГ„-.5 ДЯНСТЕО
Україна

Число, місяць і рік народження

Місце народження Україна, Миколаїв

О світа Вища Магістр УГМТУ1996-2002, 
Сорбонна 2004-2009, N 0 ^0  
і і п і у є г з і і і  2017

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

(Кандидат)

Володіння мовами 14 мов, досконале володіння

Нагороди,почесні звання
(за наявності)

...

Вища нагорода Миколаївської 
ОДА, орден святого Миколая III 
ступеню, Вища нагорода 
Миколаївської Обласної ради 
Орден За заслугі перед 
Миколаївщиною, Вища нагорода 
За розбудову України, и т.д.

Досвід роботи у виборних
орган ах

Радник міського голови, радник, 
помічник-консультант голови 
обласної радь, помічник 
Юрисконсульт депутата на 

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

Додаю копію трудової книжкі

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



Членство в ІГС з далеких часів Член організації 
Ветеранів ВМФ, підводників; Член 
Благодійного фонду рух 
Милосердя, Член «Фри», Член 
Асоціації правників України.

Особисті досягнення
Дуже багато реалізованих 

проектів
Контактна інформація ІГС та
делегованої особи

Ті що подавались згідно 
документів.

Можливі напрями роботи у 
громадській раді

Ті ж, які подавалися

 



 Мотиваційний лист кандидата в члени Експертно громадської ради 

                                          Борисюка Кирила Михайловича 

 

            Борисюк Кирило Михайлович з 2015 року радник Миколаївського міського голови з 

соціальних питань у місті Миколаїв, багато займався питаннями забезпечення ветеранів, людей з 

інвалідністю засобами реабілітації, прикутих до ліжка  інвалідів, постійно лежачих хворих. 

Організовував для них виїздні  прийоми, організував для них юридичну підтримку, оформлення 

субсидії на дому, допомогу з проходженням комісії з підтвердження групи інвалідності , узимку 

організував пункти обігріву, юридичну та благодійну допомогу.  

 За час роботи у составі ЕГР реалізував проект переходу міста з ДРЛ та натрієвих ртутних 

ламп, до сучасних якісних економних світлодіодних світильників. Організовував навчання та 

презентації для співробітників департаменту ЖКХ та КП ГДРБ (ХУМС).  Організовував навчання 

помічників консультантів депутатів Миколаївської міської та обласної ради.  

 На даний час займався розвитком транспортної  стратегії міста, та сприяв відкриттю 

іноземних інвестиційних підприємств, які на даний час надають робочі міста та сплачують податки 

до бюджету міста, а також займаються його розвитком за інвестиційні кошти.  

 Дуже велику підтримку було оказано ветеранському руху на Миколаївщині. На теперішній 

час дуже гостро стоїть питання реалізації проекту пам’ятника морякам, підводникам, та сучасним 

загиблим морякам героям АТО. Діти, онуки та вдови  загиблих Миколаївських моряків не мають 

місця, куди можна було б покласти квити та почтити пам'ять, хоча Миколаїв город моряків. 28 

єкіпажей   суден, які вийшли з Миколаївського суднобудівного заводу трагічно  загиблих у морі, 

але досі немає навіть пам’ятної  дошки.    

 У планах розвиток та будівництво автомобільних  шляхів та мостів для високо вантажного 

транспорту, який улітку блокує вулиці міста, залучення інвесторів, та концесійні проекти.    


