
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Іванюка Павла Григоровича

Працює Фізична особа-підприємець

Г ромадянство українець

Число, місяць, 
рік народження 
Місце народження Київська область, м. Переяслав

Вища. Київський національний університет 

внутрішніх справ України, м. Київ, 2009 рік 

Правознавство

05 вересня 1987 року

Освіта
Закінчив (коли, що)

Спеціальність 
(кваліфікація) за освітою

Володіння мовами: Англійська (розмовна), російська (вільно)
(вільно, із словником)
Науковий ступінь, вчене звання -

Нагороди, почесні звання

Прийняття Присяги державного - 
службовця
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Ранг державного службовця 
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Загальний стаж роботи 12 років

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

Стягнення

Голова
•• • ••• громадської організації

“У ДОБРІ РУКИ” Т.В.Чеботарь



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

Іванюка Павла Григоровича

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 подавати пропозиції до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю, подавати 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, до 

складу якої я входжу, є зоозахисна діяльність, то готовий популяризувати 

гуманне ставлення до тварин на території Переяславської міської 

територіальної громади, подавати рекомендації та ініціювати імплементацію 

необхідних змін до програм та нормативно-правових актів нашої громади з 

даного напрямку.

Член ГО “У ДОБРІ РУКИ” П.Г.Іванюк



ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“У ДОБРІ РУКИ”

Головною метою Організації є сприяння захисту безпритульних та 
домашніх тварин від жорстокого поводження, охорона навколишнього 
природного середовища, задоволення та захист інтересів членів Організації у 
відповідності до Статуту.

Для виконання своїх статутних завдань громадською організацією “У 
ДОБРІ РУКИ” протягом 2018-2021 років було здійснено такі заходи:
- стерилізовано більше 600 безпритульних собак;
- прилаштовано в сім’ї більше 300 безпритульних собак;
- проведено більше 50 уроків доброти у загальноосвітніх навчальних закладах 
міста;
- ініційовано прийняття Програми з регулювання чисельності безпритульних 
тварин у місті Переяславі, а також прилеглих громадах;
- облаштовано тимчасовий пункт перетримки собак після стерилізації та 
проводяться роботи з облаштування постійного притулку для собак.

Голова ГО “У ДОБРІ РУКИ” Т.В.Чеботарь
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