
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Працює

Г ромадянство

Число, місяць, 
рік народження 
Місце народження

Освіта
Закінчив (коли, що)

Спеціальність 
(кваліфікація) за освітою 
Володіння мовами:
(вільно, із словником)
Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання

Салька Богдана Миколайовича

Виконуючий обов’язки генерального 
директора ПОГ НСБ «Переяславль» ГО 
«ВФСТ «Колос» 
українець

03 серпня 1983 року

Київська область, м. Переяслав-Хмельницький 

Вища, юридична. Юридичний факультет 

Національного Аграрного Університету, м. 

Київ, 2005 рік

Правознавство(спеціаліст з права)

Англійська (вільно), російська (вільно)

відсутні

відсутні

Прийняття Присяги державного - 
службовця
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Ранг державного службовця 
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Загальний стаж роботи 19 років

Стаж державної служби 
(служби в органах місцевого 
самоврядування)
Депутат ради

Стягнення

Г олова
громадської організації 
ВФСТ “Колос”

З г  і Д НО  З О Р И Г І Н А Л О М  
Д И Р Е К Т О Р А

Сально Б .М.

О.П. Мендусь



Голові Ініціативної групи з питань 
підготовки та проведення установчих 
зборів Громадської ради при 
виконавчому комітеті Переяславської 
міської ради

Салька Богдана Миколайовича

Мотиваційний лист 
(на членство в громадській раді при Переяславській міській раді)

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який

утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній 

адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із 

забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики.

З метою надання пропозицій щодо сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами; 

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої 

влади маю бажання бути членом громадської ради.

Готовий готувати і надавати пропозиції до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю, надавати пропозиції щодо 

строків проведення публічних громадських обговорень, пропозиції щодо 

проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених 

орієнтовним планом.

Оскільки основним напрямком діяльності громадської організації, яку 

я представляю, є виховання здорової молоді, також бажаю подавати свої 

пропозиції щодо покращення стану розвитку спорту та активної, здорової 

рекреації серед молоді в Переяславській ОТГ, подавати рекомендації та 

ініціювати імплементацію необхідних змін до програм та нормативно- 

правових актів нашої громади з даного напрямку.

Представник ГО “ВФСТ «Колос»” Салько Б. М.



ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ВФСТ «Колос»”
*в Переяславі

Головною метою Організації є сприяння організації та проведенню 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств 
населення України і, перш за все, сільського, всебічне сприяння постійному 
підвищенню рівня фізичного здоров’я своїх членів, а також задоволення та 
захист спільних інтересів своїх членів, сприяння поглибленню 
демократичних процесів та створенню відкритого громадянського 
суспільства в Україні, сприяння патріотичному вихованню молодих людей, 
самореалізації їхнього наукового, творчого, культурного та організаційного 
потенціалу, формування у них національної свідомості, створення умов для 
організованого дозвілля та спілкування молоді, залучення молоді до занять 
спортом та виховання патріотизму, сприяння розвитку культури та 
мистецтва, охорони культурної спадщини, розвиток фізичної культури та 
спорту.

Для виконання своїх статутних завдань громадською організацією 
“Колос”, в особі виконуючого обов’язки Генерального директора ПОГ «НСБ 
«Переяславль» ГО «ВФСТ «КОЛОС» Салька Богдана Миколайовича, 
протягом 2020-2021 років в Переяславі було здійснено такі заходи:
- проведення з розміщенням на території ПОГ «НСБ «Переяславль» ГО 
«ВФСТ «Колос» (далі -  навчально-спортивної бази «Переяславль») 
найдовшого в Україні масового старту і запливу на відкритій воді, що був 
першим в серії Legendary swim. Подія відбулась 26 липня, понад 300 
учасників та 500 гостей заходу.
- участь в круглому столі "Національно - патріотичне виховання молоді 
Переяславщини: реалії і перспективи" 19 лютого 2021 року;
- участь у створенні координаційної ради з питань національно-патріотичного 
виховання молоді при Переяславській міській раді в 2021 році, активна 
участь в її роботі, надання пропозицій;
- проведення першого родинного свята “Козацькому роду нема переводу” 
(триденний комплекс заходів: 22 травня - “Роковини перепоховання Т. 
Шевченка”, організація екскурсії дітей автобусами до могили Т.Шевченка в м. 
Канів, 23 травня - “Свято Героїв”: Козацькі забави та майстер-клас з туризму 
на території навчально-спортивної бази «Переяславль» в м. Переяслав, 24-25 
травня - “Тарасова Ніч” (спільно з товариством “Просвіта”, ГІ “Корінь Нації”, 
ГО «Переяславський Клуб Джура» відділом культури Переяславської міської 
ради)
- співпраця з відділами міської ради в сфері культури, молоді, спорту по 
заходам з питань національно-патріотичного, промоції Переяслава, розвитку 
туристичної привабливості та фестивального руху.
- організація та проведення разом з організаторами найбільшого мото- 
фестивалю України -  «Тарасова гора» унікального заходу для промоції 
Переяслава -  Першої Переяславської Моторади, що відбулась на території 
навчально-спортивної бази «Переяславль».
- Забезпечення Переяславської ДЮСШ приміщенням для секції з веслування 
на безоплатній основі. Облаштування пірсу для спуску плав.засобів власним



коштом. Забезпечення охорони Драгон-боту, що є власністю громади. 
Реновація елінгу, де зберігається флот та інвентар, його удосконалення.
- регулярне фінансування поїздок вихованців секції веслування міста 
Переяслава та району на змагання різних рівнів, преміювання переможців 
власним коштом та коштами меценатів;
- організація таборування виховників та Джур з м. Щасливе на території 
навчально-спортивної бази «Переяславль» у м. Переяславі в червні 2021 року.
- організація та облаштування таборового містечка для можливості прийому 
фінальних етапів змагань Всеукраїнської військово-патріотичної гри 
ДЖУРА(СОКІЛ) та запрошення на таборування в 2022 році всіх зацікавлених 
у подібному вихованні дітей сторін.

О.П. Мендусь




