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Додаток 7 

до листа № 04/29-П-1 від 29.04.2020 р. 
 

Автобіографія   

кандидата на участь в конкурсі з формування складу Громадської ради при НАЗК 
Прізвище, ім’я та по батькові 

 

Демиденко 

Володимир Юрійович 

Дата народження 

Місце народження 

 

 

Громадянство Україна 

Посада та місце роботи ФОП 

Посада в ІГС Президент АГС «СОВІСТЬ» 

Відомості про освіту      1974-1979 р.р. –  Брянський технологічний інститут. Інженер будівельник-технолог; 

    1983-1987р.р. – Вища школа господарського управління   м. Сімферополь, 

Системний аналітик.  

Трудова діяльність 

інженер-будівельник, конструктор – Брянське ПОО ДПІ «Строймаш» 1979-1983  

викладач евристичних методів творчості, Чернігівська СЮТ 1984-1989 

підприємець: інноваційна діяльність, операції з нерухомістю, страхування, інвестиційна 

діяльність – Творчий кооператив «Ікар», Союз Спеціалізованих підприємств, 

1987-2001 

Фізична особа - підприємець; З 2001  по даний час  

Посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у 

соціальних мережах (за наявності) 

www.sovist.org 

https://www.facebook.com/ags.sovest/ 

https://www.facebook.com/vladimyr.demydenko 

Контактна інформація: поштова адреса, 

контактний робочий /мобільний телефон, e-mail  

 

 

Громадська робота 
Орган,  в діяльності якого кандидат приймав участь,  період 
Громадська рада при Славутицькому міському голові; 2001 2012 р.р. 

депутат Славутицької міської ради 2006 р. - 2010 р. 

Депутат Київської обласної ради; 2011 - 2015 р. 
Громадська рада при ДФС України в Чернігівській області; 2015 - 2017 р.р. 

Громадська рада при Чернігівській ОДА; З 2015 р. по даний час 

Колегія департаменту культури, національностей та релігій Чернігівської ОДА. З 2019 р. по даний час 

Громадська рада при ГУ ДПС України в Чернігівській області; З 2020 р. по даний час 

Комісія з оцінки корупційних ризиків в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України  2018 р. 

Комісія з оцінки корупційних ризиків в Чернігівській обласній державній адміністрації;  2019 р. 

Комісія з оцінки корупційних ризиків в  Державній податковій службі України 2020 р. 

Президент Антикорупційної Громадської Спілки «СОВІСТЬ» З 2014 р по даний час 

Відомості про наявність чи відсутність судимості  Судимість відсутня 

Членство у політичних партіях, у тому числі в минулому Був  членом Партії регіонів 2001-2010 роках 



  

Інформація про досвід та досягнення в роботі в сфері запобігання та/або протидії корупції 
  

      Громадські експертизи діяльності органів влади і громадські антикорупційні експертизи   нормативно – правових актів 

 
№ 
п/п 

Дата 
завершення 

Предмет дослідження / назва нормативно – правового акту Сайти оприлюднення  

1 3 5 6 

1 17.04.2015 

Відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» підстав для прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
23 січня 2015 року № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при обласній 
державній адміністрації» 

http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&
tp=0 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

2 03.11.2015 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 №39 «Про затвердження Порядку 
взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в 
процесі відшкодування податку на додану вартість»; 

- наказ Державної податкової адміністрації України  та Державного казначейства України 
від 03.02.2011 №68/23 «Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої 
інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені 
у висновках» 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

3 15.12.2015 
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених 

Постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 р. 
http://sovist.org/ua/examination-of-

authorities-and-monopolies 

4 22.07.2015 

Діяльність Державної фінансової інспекції в Чернігівській області в частині забезпечення 
законності та прозорості проведення кадрової політики, та її вплив на ефективність роботи 
щодо здійснення державного фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів, 
використанням державного і комунального майна та боротьби з корупцією. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publis
h/category/109610 ; 
http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

5 21.08.2015 

Діяльність Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА  як головного 
розпорядника бюджетних коштів, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України, в 
напрямку забезпечення законності та ефективності витрачання бюджетних коштів 
розпорядниками нижчого рівня (підпорядкованими установами), організації та координації 
їх роботи у бюджетному процесі. 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_k
mu/news/article/show/3248 ; 
http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0  
; http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

6 25.08.2015 
Процедура фактичного виконання ДКС України і її територіальними органами рішень 

судів щодо відшкодування ПДВ (повного та/або часткового), яке було здійснено протягом 
2014 року та січня – лютого 2015 року. 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
publish/category/266571 ; 
http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

7 04.09.2015 

Діяльність Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА в забезпеченні необхідного 
рівня  надійності реалізації гарантованого державою права мешканців Чернігівської області 
на своєчасне отримання екстреної медичної допомоги, що обумовлена безперебійною 
роботою автотранспорту Лікувально-профілактичного закладу «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської облради (карет швидкої медичної 
допомоги). 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_k
mu/news/article/show/3250  ; 
http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0 
; http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

8 21.09.2015 

Визначення рівня дотримання Головним Управлінням Державної Фіскальної Служби у 
Чернігівській області вимог Законів України, Указів Президента України і Постанов Кабінету 
Міністрів України стосовно забезпечення участі громадськості в реалізації державної 
податкової і кадрової політики, забезпеченні прозорості і відкритості дій органів ДФСУ в 
Чернігівській області, дотримання встановленої процедури при формуванні і забезпеченні 
діяльності Громадської ради при Головному Управлінні Державної фіскальної служби 
Чернігівської області (попередня назва Головне Управління Міністерства доходів і зборів у 
Чернігівській області) за період 2010 -2015 р.р. 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies  
http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-
regioni/gromadska-
rada/povidomlennya/225118.html  

9 28.12.2015 

Стан дотримання чинних нормативно-правових актів при розробці Головним 
управлінням культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА (за 
ініціативи Чернігівської ОДА) двох обласних Програм поліпшення кінообслуговування 
населення Чернігівської області відповідно на 2011 – 2015 (далі за текстом – Програма) та на 
2016-2020 роки (далі за текстом – Програма на 2016-2020 роки). Визначення рівня 
ефективності виконання прийнятої Програми її виконавцями, зокрема, відповідальним 
виконавцем – Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської 
ОДА (до реорганізації – Головне управлінням культури, туризму і охорони культурної 
спадщини Чернігівської ОДА). 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies; 

http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&
tp=0  

10 29.04.2016 
Наявність законних підстав прийняття рішення про припинення діяльності зони прибуття 

митних вантажів і митного терміналу у м. Чернігів. 

http://ch.sfs.gov.ua/diialnist/vzaem-z-
gromadskist/informatsiyni-
materiali/250457.html 
http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

11 15.06.2016 
Рішення Чернігівської міської ради № 7/ VII -12 від 28 квітня 2016 року 7 сесії 7 скликання 

«Про Порядок сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування міста Чернігова» 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

12 21.07.2016 

Рівень дотримання вимог діючого законодавства під час розробки, обговорення, 
підготовки, прийняття, а також змісту «Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності посадових осіб і органів місцевого самоврядування міста Чернігова», 
затвердженого Чернігівською міською радою 28.04.2016. 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

13 20.02.2017 

Діяльність Управління житлово-комунального 
 господарства Чернігівської міської ради під час реалізації розпорядження Чернігівського 

міського голови від 17.12.2015 №293-р «Про забезпечення прозорості і відкритості 
процедури закупівель товарів, робіт, послуг» в період з 01.08.2016 по 31.12.2016 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

14 15.06.2017 

Виконання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України покладених на 
нього завдань і функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери 
його управління.  

 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/contr
rol/uk/publish/article?art_id=245221226&c



at id=193804 

15 06.07.2017 

Діяльність Чернігівської ОДА, її структурних підрозділів та їх посадових осіб під час 
реалізації розпорядження Голови Чернігівської ОДА від 05.05.2016 №245 «Порядок 
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» в 
період з 01.06.2016 по 01.04.2017рр. 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

cg.gov.ua/index.php?id=3160&pg=singl
e page.php… 

16 31.10.2017 

Діяльність Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради по виконанню 
вимог Закону України «Про публічні закупівлі»  та розпорядження Чернігівського міського 
голови від 17.12.2015 No293  «Про забезпечення прозорості і відкритості процедури 
закупівель товарів, робіт, послуг», стосовно забезпечення конкурентного середовища, 
ефективності і  законності використання бюджетних коштів за період з  01.08.2016 по 
01.08.2017 (включно) 

http://sovist.org/ua/examination-of-
authorities-and-monopolies 

 

17 07.03.2018 
Діяльність Чернігівської районної ради стосовно актуальності і відповідності вимогам 

діючої методичної і нормативно-правової бази цільових і комплексних Програм, 
затверджених цією радою у 2016 та 2017 роках 

http://sovist.org; 
http://chern-

rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=295383&t
p=0  

18 
09.10.2018 
07.03.2019 
23.09.2019 

Діяльність Міністерства охорони здоров’я  України з виконання покладених на нього 
завдань і  функцій з організації заготівлі і переробки донорської крові в Україні, забезпечення 
економічно ефективного і якісного задоволення внутрішніх потреб охорони здоров’я 
населення України, а також  доцільних обсягів експорту і імпорту  препаратів крові. 

http://sovist.org 

19 11.09.2019  
Діяльність Чернігівської обласної державної адміністрації стосовно виконання 

покладених на неї завдань і функцій з реалізації Закону України «Про запобігання корупції» в 
частині розробки, прийняття і реалізації антикорупційних програм 

http://sovist.org 

20 31.01.2020 

Громадська антикорупційна експертиза частини третьої проекту Закону України № 2429 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних 
бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я» зокрема до ст.15 та ст.22  
Закону України «Про донорство крові та її компонентів» 

http://sovist.org 

    

 

Розроблені, завершені і передані в органи влади проекти нормативно-правових  актів: 

- «Проект Стратегії створення національної системи донорської крові України»; 

- «Проект Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної 

державної адміністрації, підготовки проекту антикорупційної програми ЧОДА і моніторингу її 

виконання»; 

- «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо підготовки, затвердження та погодження антикорупційної 

програми Чернігівської обласної державної адміністрації»; 

- «Проект Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у обласній 

державній адміністрації, її структурних підрозділах і підпорядкованих їм комунальних закладах і 

підприємствах»; 

- «Модельна Антикорупційна програма для обласної державної адміністрації  на ___ роки»; 

- Інформація, рекомендована для розміщення на сторінці «Антикорупція» сайту Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

- Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради; 

- Порядок розроблення регіональних (цільових програм), моніторингу та звітності про їх виконання; 

- Порядок сприяння органів і посадових осіб місцевого самоврядування проведенню громадської 

експертизи діяльності влади». 

- ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про примусову зміну власника підприємства - монополіста на вимогу 

територіальної громади»; 

- ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до Закону України «Про передачу об’єктів права  

державної та комунальної власності»; 

- МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Н-СЬК-ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  Н-

СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; 

- Проект постанови КМУ «Про забезпечення ефективного використання систем електропостачання або 

їх складових»; 

-  Проект рішення обласної ради «Про передачу із державної власності у спільну комунальну власність 

територіальних громад Н-ської  області об’єктів енергетичної системи»; 

-  Проект Типового договору оренди об’єктів систем електропостачання або їх складових; 

-  Проект закону України «Про українську мову і засади державної мовної політики»; 

-  Соціальний проект «Громадська рада для органів влади». 

-  Методика визначення показника сприйняття якості роботи влади; 

-  Методика забезпечення правового примусу органів виконавчої влади до співпраці з громадянським 

суспільством. 

-  Методичні рекомендації, щодо підготовки проектів Законів і нормативно-правових актів та їх 

супровідних документів. 



-  Проект табличної форми «Реєстру для оприлюднення інформації про виконання рішень судів з 

відшкодування ПДВ Державною казначейською службою України. 
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