
У К Р А Ї Н А
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
м. Київ, 02160 проспект Соборності, 3-а 

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви 
(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року -

за період діяльності)

1. Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація органів самоорганізації населення»
2. ГС «ВАОСН»
3. Адреса: м. Київ, 02160 проспект Соборності, 3-а, Номер контактного телефону: (099)- 
911-85-54, E-mail:hlopov@ukr.net

4. Мета (цілі) та напрями діяльності Громадської спілки:

- Метою (цілями) Громадської спілки є здійснення та захист прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів своїх членів.

- На виконання своєї мети (цілей) відповідно до законодавства Громадська спілка здійснює 
такі напрями діяльності:

- сприяння створенню ефективної законодавчої на нормативно-правової бази з питань 
самоорганізації населення;

- сприяння руху самоорганізації громадян щодо задоволення їх суспільних та інших 
потреб, розвитку своїх територій і територіальних громад населених пунктів в цілому;

- представництво інтересів членів Громадської спілки на місцевому, регіональному та 
національному рівнях;

- координати я діяльності членів Громадської спілки;
- надання організаційної, інформаційної, правової допомоги членам Громадської спілки, 

активістам руху самоорганізації населення, членам ініціативних груп різного спрямування, 
керівникам та членам органів самоорганізації населення (надалі -  ОСНів);

- вивчення, узагальнення та поширення серед ОСНів кращих практик у сфері 
самоорганізації населення;

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в 
управлінні державними справами;

- сприяння врахуванню органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

- генерування, акумулювання та правова експертиза суспільно-значущих ініціатив, 
з метою їх підтримки та реалізації;

- сприяння організації і проведенню презентацій, тренінгів, семінарів, круглих 
столів, конференцій та навчальних заходів з питань самоорганізації населення із 
залученням науковців, фахівців та експертів;

- сприяння організації і проведенню прес-конференцій, брифінгів, виступів на 
телебаченні і на радіо, здійсненню публікацій в друкованих засобах масової інформації які 
висвітлюють можливості та переваги діяльності ОСНів;

- підготовка і розповсюдження серед ОСНів, громадськості, органів місцевого 
самоврядування посібників, брошур, буклетів та іншої інформаційно-методичної 
літератури;

- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки штатних працівників і членів 
ОСНів та волонтерів, які бажають працювати у сфері самоорганізації населення;
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- проведення громадської експертизи діяльності центральних та місцевих органів 
виконавчої влади та антикорупційної громадської експертизи проектів нормативно- 
правових актів з питань самоорганізації населення, сприяння їх проведенню ОСНами 
щодо реалізації ними передбачених законодавством повноважень;

- співпраця з вітчизняними та міжнародними донорськими організаціями, які 
підтримують діяльність ОСНів, їх громадських об’єднань з розвитку відповідних 
територій;

- співпраця з органами місцевого самоврядування інших країн, їх громадськими 
об’єднаннями, іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, а 
також участь у здійсненні з ними спільних заходів, що не суперечать міжнародним 
зобов’язанням України;

- поширення інформації про свою діяльність та пропагування у суспільстві ідей 
самоорганізації, своїх цілей і досягнутих результатів.

5. Створення ОСНів у сільських населених пунктах в межах відповідних місцевих рад для 
забезпечення стабільністи розвитку цих населених пунктів незалежно від їх можливих 
реорганізацій,здійснювати громадський контроль за діяльністю влади та інших 
постачальників різних послуг.

Голова правління ВАОСН В . А. Ответчиков



Б ІО Г Р А Ф ІЧ Н А  Д О В ІД К А  

Х Л О П О В  С Е Р Г ІЙ  М И К О Л А Й О В И Ч

Особисті дані Народився 10 квітня 1958 року в м. Уфа РФ,РБ.

Роки, місця роботи та 
посади

21.06.2014-2017р. О рган сам оорганізац ії населення «Коміт ет  
м ікрорайона «Каунаський»- керівник.

18.03.2009 — 04.01.10 роки - Виконавчий орган Київради 
(Київської міської державної адміністрації). Комунальне 
підприємство «Київкомунсервіс»- начальнік відділу 
поводження з відходами м. Київа

2006 —2010 роки  -  був обраний депутатом Дніпровської у 
місті Києві районної ради п’ятого скликання

10.2006 - 07.2008 роки -  Благодійна організація 
«Благодійний фонд «Київ - краще місто Землі», консультант із 
зовнішньо-економічних питань

24.09.2008-31.12.2008 рік -  Виконавчий орган Київради 
(Київської міської державної адміністрації). Комунальне 
підприємство «Київблагоустрій»- Головний спеціаліст.

2.2002 р .-01.2005 роки  -  ТОВ Київський лікеро- горілчаний 
завод «Столичний стандарт», постачальник відділу

09.1995 -0 9 .1 9 9 6  р о к и -ТОВ «Анкор», керівник 
дільниці.

04.1992-02.1995 роки  -  ТОВ Виробничо-комерційна фірма 
«Сана», президент.

09.1989 - 03.1992 роки -  Виробниче об'єднання «Новина», 
комерційний директор.

Г ромадська діяльність 2006 р. — 2010 р. роки  -  був обраний депутатом 
Дніпровської у місті Києві районної ради п’ятого скликання.

2008 -  2017 роки -  заступник голови правління Асоціації 
«Захисту прав власності», голова постійно діючого 
третейського суду при Асоціації «Захисту прав власності».

Роки та посади в інституті 
громадянського 

суспільства

01.09.2014-2017рік- Гром адська спілка 
«В сеукраїнська асоціація органів сам оорганізації 
населення», заступник голови правління.



Д о м аш н я  адреса Вул.Каунаська, буд. 12/1, гурт, м. Київ, 02160.

Контактна інформація Домашній телефон: немає;

Мобільний телефон: 068-037-96-10;

Електронна пошта: hlopov@ukr.net

дата підпис

Підпис Хлопова С.М. засвідчую

Голова правління В.А.Ответчиков.
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