
 
Біографічна довідка делегованого представника ІГС 

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

 

Глущенко Олександр Вікторович 

Працює  Підприємець.Керівник соціального 
проекту «Спортивний Корпус 
Миколаїв». Начальник штабу 
«Національного Корпусу» 

Громадянство  Українець 

Число, місяць і рік народження   

Місце народження  Україна, Кіровоградська обл. 
м.Долинська 

Освіта Вища , магістр,Національний 
Університет Кораблебудування 
імені адмірала Макарова 
спеціальність 
«електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 
Також  закінчив у 2016 році 

Миколаївський коледж транспортної 

інфраструктури Дніпропетровського 

національного університету 

залізничного транспорту імені 

академіка В.Лазаряна за 

спеціальністю «Монтаж, 

обслуговування та ремонт 

автоматизованих систем керування 

рухом на залізничному транспорті» з 

відзнакою. 

Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності) 

Відсутні 

Володіння мовами  Українська вільно, Російська вільно, 
Англійська базово. 

Нагороди, почесні звання 
(за наявності) 

Відсутні 

Досвід роботи у виборних органах Керівник ГО «Спортивний Корпус 
Миколаїв» з 2018 року 

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

Голова громадської організації 
«Спортивний Корпус Миколаїв» з 
травня 2018 року. Підприємець 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я Громадський діяч. Майстер спорту 
зі змішаних єдиноборств ММА та 
CJJ (Боєвого джиу джитсу). 



Членство в ІГС  З 2016 року, з 2018 як керівник. 

Особисті досягнення Майстер спорту зі змішаних 
єдиноборств ММА та CJJ (Боєвого 
джиу джитсу). Освіта вища(магістр), 
засновник та організатор багатьох 
спортивних, культурно-
розважальних заходів таких як: 
-«Вітовські ігри»(культурно-
спортивний захід); 
-«Залізна Нація»(міжнародні 
змагання з пауерліфтингу 
проводяться з 2017 року в травні 
місяці плануються 7-мі по рахунку 
змагання); 
-«Дорогу Нескореним» 
(міжнародний професійний турнір 
зі змішаних єдиноборств ММА, 
проводиться з 2015 року, 
приурочений пам’яті Воїнів 
АТО/ООС); 
-«Ні кроку назад» (змагання 
присвячені Дню Незалежності 
України засновані у 2018); 
-«Білобережжя Святослава»( 
дитячий наметовий табір на 
Кінбурській косі); 

Контактна інформація ІГС та 
делегованої особи 

Миколаїв вул. Лягіна 4/9  
офіс 410,  
Ravennd12@gmail.com 

Можливі напрями роботи у 
громадській раді 

-Робота над 
проектами(створення,розробка,ре
алізація); 
-Взаємодія зі ЗМІ та ІГС; 
-Громадський контроль за 
діяльністю органів виконавчої 
влади; 
-Гуманітарний 
напрямок(молодіжна політика, 
соціальний 
захист,культура,спорт,туризм). 

 
 
 

 



Ініціативній групі з 
формування нового 
складу експертно-
громадської ради 
виконавчого комітету 
Миколаївської міської 
ради. 

Мотиваційний лист 

Кандидат до експертно-громадської ради від ІГС «Спортивний 

Корпус Миколаїв» Глущенко Олександр Вікторович народився 

12.03.1996 року, українець. У 2016 році закінчив з відзнакою 

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю 

«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на залізничному транспорті». 

У 2019 році закінчив Національний Університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціалізація 

«Експлуатація суднових автоматизованих систем». Приватний 

підприємець, керівник штабу ПП «Національний Корпус» та 

керівник соціального проекту «Спортивний Корпус Миколаїв». 

Хочу стати членом експертно-громадської ради для того щоб, 

налагодити комунікацію інституту громадського суспільства та 

громадськості з органами виконавчої влади, розробляти та 

реалізовувати соціальні проекти. Як керівник організації 

«Спортивний Корпус Миколаїв» реалізовував багато проектів 

різних напрямів. У складі громадської ради хочу реалізувати 

проекти, які направлені на розвиток молоді, соціальну підтримку 

незахищених верств населення, патріотичне виховання, 

культурно-спортивні заходи та інші. Позитивним результатом 

вважатиму ті проекти, які будуть реалізовані за ініціативи та 

підтримки громадської ради. Зважаючи на те, що я беру активну 

участь у громадському житті міста та маю багато співдружніх та 

громадських діячів, моє знаходження в раді внесе конструктив у 

співпрацю з виконавчими органами. Пріоритетними напрямками 

роботи є: 

- робота над проектами (створення, розробка, реалізація); 

-взаємодія зі ЗМІ та ІГС; 

-громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади; 



-гуманітарний напрямок(молодіжна політика, соціальний захист, 

культура, спорт, туризм). 

Поставлені цілі можуть бути досягнені тільки завдяки 

комунікації між громадською радою з органами виконавчої 

влади. Робота в громадській раді має бути побудована на 

принципах відкритості, взаємовідповідальності, співпраці та 

соціального партнерства. 
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