




Мотиваційний лист 

 

 

Моя місія у складі Громадської ради – сприяння реалізації громадянами України 

конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення 

громадського контролю за діяльністю Національною соціальною сервісною службою 

України; сприяння врахуванню Національною соціальною сервісною службою України 

думки під час формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог 

законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей. 

Добре знайомий з проблемами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпеченню прав дітей. 

Співпрацюю з цих питань з депутатами Верховної ради України та місцевого 

самоврядування, громадськими діячами, представниками ЗМІ, громадськими 

організаціями; направлений на скасування дискримінаційних норм, виявлених за 

результатами гендерно-правової експертизи законодавства. 

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

гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпеченню прав 

дітей. 

 

 

         

 

«29» травня 2022р. 

 

Анатолій ВЛАДИЧАНСЬКИЙ 

 

 

 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«БУСЕЛ»                                                      

                                                       
03164, м. Київ, вул. Булаховського, 30-А 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності  

громадської організації «БУСЕЛ» 

протягом 2020 - 2022 років 

 

1. Назва - громадська організація «БУСЕЛ». 

2. Скорочена назва – ГО «БУСЕЛ».  

3. Дані про легалізацію – Легалізована шляхом реєстрації Міністерством юстиції України 

16.06.2015 року. Свідоцтво № 1436393. 

4. Адреса, контакти – 03164, Україна, м. Київ, вул. Булаховського 30-А, +38(050)1300279, 

Asimakov1975@ukr.net 

5. Основна мета діяльності громадської організації:  Задоволення та захист законних 

соціальних, трудових, правових, економічних, творчих, вікових національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів громадян, сприяння зростанню екологічної та 

культурної свідомості. 

Для досягнення основної мети ГО «БУСЕЛ» організовує та бере участь у проведенні 

семінарів, круглих столів, лекцій, конференцій, науково - практичних занять, інших 

подібних заходів з питань соціального захисту населення; обмінюється інформацією, а 

також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за 

кордоном; співпрацює з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування з питань вирішення соціального захисту населення, а також з 

громадськими об'єднаннями, які діють в їх інтересах; бере участь у розробці 

законодавчих та інших нормативних актів щодо вдосконалення законодавства в галузі 

соціального захисту населення шляхом внесення пропозицій до органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Так - 

1. Інформаційні відкриті круглі столи за участі представників центральної 

виконавчої влади та громадськості.  

Під час проведення яких відбувавсь діалог між представниками влади, та 

громадськістю. Завдяки здійсненим заходам досягнуто наступне: серед роботодавців 

відбувається впровадження практичної імплементації директив Ради ЄС стосовно 

трудових відносин; налагоджена спільна робота територіальних органів Держпраці з 

територіальними органами державною службою зайнятості щодо державного нагляду 

трудових прав працівників та поновлення порушених прав; розпочата робота над 

впровадженням Директив Ради ЄС про рівні можливості у працевлаштуванні осіб з 

інвалідністю. 

2. Розробка пропозицій для державних установ: 



Протягом трьох років голова Громадської організації «БУСЕЛ» є постійним 

представником в робочих групах при Комітеті Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів (далі – Комітет) під час розгляду 

законопроектів, які надходять до Комітету. Так, представниками ГО «БУСЕЛ» 

надавались правки до внесення змін і доповнень до Сімейного Кодексу України, законів 

України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про відпустки». Окрему увагу ГО «БУСЕЛ» приділяє соціальному 

захисту прав громадян під час перебування у трудових відносинах. 

3. Діяльність безпосередньо у прифронтовій зоні: 

Громадська організація БУСЕЛ веде активну, послідовну і планомірну діяльність у 

прифронтових містах Донецької області (Краматорськ, Покровськ, Маріуполь).   

ГО «БУСЕЛ» приймає участь у програмі «Під одним дахом» за участю спеціалістів 

соціальних служб Донецької області та представників воєнкоматів Донецької області. На 

цих заходах громадянам надається інформація щодо змін чинного законодавства та 

надаються відповіді на турбуючи їх питання. ГО «БУСЕЛ» здійснює моніторинг повноти 

надання соціальних послуг. Окрему увагу ГО «БУСЕЛ» приділяє контролю щодо 

забезпечення соціального захисту прав осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених 

осіб. 

У разі отримання каліцтва солдатами ВСУ у зоні ведення бойових дій, представники 

ГО «БУСЕЛ» надають правову допомогу щодо оформлення документів. 

 

  

Голова                        Анатолій ВЛАДИЧАНСЬКИЙ 

 




