
 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

____ ЛАТИШ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ_____________________________ 
(вказати прізвище, ім’я, по батькові члена інституту громадянського суспільства – кандидата до складу Громадської ради) 

представника_ Професійна спілка «Профспілка Моряків»_______________ 
(вказати повну назву інституту громадянського суспільства згідно Статуту/ЄДР) 

делеговано для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при 

Національній соціальній сервісній службі та обрання до її складу. 
 

 

Місце народження  

 м. Іллічівськ, Одеська область   

 

Число, місяць і рік народження  

 05.04.1977 

 

Громадянство  

 Україна 

Освіта, 

науковий ступінь, вчене звання 

 Вища, магістр   

  

Посада Голова 

Місце роботи 

 Професійної спілки «Профспілка Моряків» 

Членство та посада в інституті 

громадянського суспільства, 

основні обов’язки  

 

 Голова  

Трудова та/або громадська 

діяльність 
 Голова Професійної спілки «Профспілка Моряків», з 

19.09.2012 по цей день 

Контактна інформація (поштова 

адреса, телефон, електронна 

пошта) 

65029, м. Одеса, вул. Дюківська, буд. 14, кв. 14 

Тел. 067 5846319, e-mail: latysh.vadym@gmail.com 

Посилання на сторінки у 

соціальних мережах (за 

бажанням) 

 

Досвід роботи 

у складі громадських рад (за 

наявності) 
* (необхідно вказати досвід роботи у складі 
громадських рад при органах державного 

управління виключно за останні три роки, а саме 

назву громадської ради, період її каденції, назву 
комітету/комісії, основні напрямки діяльності)  

 
 Голова Громадської ради при Комітеті ВРУ з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів, з грудня 

2019 року по цей день, Член громадської ради при 

Морській адміністрації з листопада 2020 року по цей день, 

член громадської ради при Мінсоцполітики 2019-2021 

роки.  
 

ЛАТИШ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ на даний час не є народним депутатом України, 

депутатом місцевої ради, посадовою особою органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 
14.02.2022                                                 



 

 

 

 

 

 

Мотиваційний лист делегованого представника Професійна спілка 

«Профспілка Моряків», в якому наводяться мотиви бути обраним до 

складу Громадської ради 

 

Захист соціально-економічних прав та інтересів – є моїми головними мотивами бути 

обраним до складу Громадської ради при Національній соціальній сервісній службі України.  

Державою надана повнота реалізації залучення громадян до участі в управлінні 

державними справами, тому я зацікавлений приймати участь у роботі дорадчо-

консультативного органу при  Національній соціальній сервісній службі України. 

Можливість для вільного доступу до інформації про діяльність цього органу, а також 

забезпечення гласності, відкритості та прозорості надає змогу підняти рейтинг 

Національній соціальній сервісній службі України в очах громадян. 

Моє бачення щодо роботи у Громадській раді при Національній соціальній сервісній 

службі України - це проведення консультацій з громадськістю, яке має сприяти 

налагодженню системного діалогу влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки 

рішень з важливих питань суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню 

умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. 

Я буду корисним, як фахівець, для обговорення питань, що стосуються сфер 

соціального захисту населення, надання соціальних послуг та провадження соціальної 

роботи, соціального захисту ветеранів війни, здійснення державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки які у решті решт 

призведуть до задоволення економічних та соціальних інтересів громадськості.  

 

 

 

14.02.2022                                                                                                            Латиш В.А. 

Ініціативній групі з  підготовки  та  

проведення  установчих  зборів  для  

формування  складу Громадської  ради  

при  Національній соціальній сервісній 

службі України 
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ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА «ПРОФСПІЛКА МОРЯКІВ» 
65029, м. Одеса, вул. Дюківська, буд. 14, кв. 14 

Тел. (048)7042642, e-mail: latysh.vadym@gmail.com 
 
 

Відомості про результати діяльності та досягнення 
Професійної спілки «Профспілка Моряків» 

 
Професійна спілка «Профспілка Моряків» є профспілковою організацією, яка захищає 

соціально-економічні та трудові права та інтереси робітників у галузі морського та річкового 

транспорту. 

Делеговані члени профспілки постійно приймають участь у громадських обговореннях 

нормативних актів щодо питань соціального захисту населення з надання соціальних послуг 

та провадження соціальної роботи, соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціального захисту ветеранів війни, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Очільник «Профспілки Моряків», Латиш Вадим Анатолійович – є головою Громадської 

ради при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів. Він безпосередньо приймає участь в обговоренні та наданні пропозицій до 

законопроектів які відносяться до предметів відання Комітету, а саме: державна політика у 

сфері соціального захисту громадян; державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії, забезпечення достатнього життєвого рівня людини; діяльність фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших соціальних фондів; 

правовий статус і соціальний захист ветеранів війни, ветеранів Другої світової війни, 

учасників Визвольних змагань, воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертв нацистських 

переслідувань та репресій комуністичного тоталітарного режиму, членів сімей зазначених 

вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських 

об’єднань; соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх 

підприємств і громадських об’єднань; законодавче регулювання надання соціальних послуг 

ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Результатами роботи та громадської активності Латиша Вадима Анатолійовича є 

опрацювання та надання пропозицій до, набраного чинності 01.01.2022, Закону України 

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи". Цьому результату передувала робота Латиша Вадима Анатолійовича  в 
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парламентських слуханнях «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності 

постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків», в робочих групах, 

безпосередньому відвідувані Зони відчуження Чорнобильської АЕС. 

02 листопада 2021 року прийнято Закон України про внесення змін до Закону України 

«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо приведення у відповідність із 

деякими законодавчими актами України. В обговоренні і напрацюванні цього Закону 

приймав участь Латиш Вадим Анатолійович.  

Також, голова організації, на базі Комітету,  приймав участь в опрацюванні Закону про 

внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів 

війни та запровадження електронного посвідчення ветерана, прийнятого Верховною Радою 

України 14 грудня 2021 року.  

Триває робота з надання експертних пропозицій та приймається участь у робочих 

групах щодо законопроектів: проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416), та про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення та посилення соціальних гарантій громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416-1); проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності будинків-інтернатів для 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (реєстр. № 5856); проект Закону України про 

державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної 

підтримки (реєстр. № 6119) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання 

соціальних послуг (реєстр.№ 6419), проект Закону про внесення змін до Закону України 

,,Про волонтерську діяльність” щодо підтримки волонтерської діяльності (реєстр.№ 7363). 

Члени організації постійно здійснюють громадський контроль за практикою 

застосування законодавчих актів, які стосуються соціально-економічних прав та інтересів 

громадян, за впровадженням їх у життя. Надають свої експертні висновки органам 

місцевого самоврядування та органам виконавчої влади. 

 

 

 
Голова Професійної спілки  
«Профспілка Моряків»                                                                                                          Латиш В.А.      




