Біографічна довідка уповноваженого представника
ОСББ «Громада-2010» на участь в установчих зборах
з формування нового складу Громадської ради
при Полтавській облдержадміністрації
Лисенко Анатолій Олександрович
Працює: Голова правління ОСББ «Громада-2010».
Громадянство: громадянин України.
Число, місяць і рік наролженткШШИИШИрИІІ
Р.
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Місце народження: село Нікольське, Архангельського району, Воронезької
області.
Освіта: закінчена вища, Полтавський сільськогосподарський інститут, 1995
рік, спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація «економіст по
бухгалтерському обліку і фінансах».
Науковий ступінь, вчене звання: не має.
Володіння мовами: українська, російська, англійська (із словником).
Нагороди, почесні звання: не має.
Досвід роботи у виборних органах:
- легалізував діяльність органу самоорганізації населення (ОСН) при
Київській районній у м. Полтаві раді та обраний головою комітету
«Громада»;
- зареєстрував об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)
«Громада - 2010» та обраний головою правління;
- заснував Координаційну раду органів самоорганізації населення м. Полтави
та обраний заступником голови ради від Київського району м. Полтави;
- ініціював підписання Меморандуму про співпрацю між органами місцевого
самоврядування та органами самоорганізації населення м. Полтави;
- ініціював підписання угоди про співпрацю та організацію взаємовідносин з
ОСББ і ЖБК м. Полтави і Полтавської області, створив спільне об'єднання Регіональний центр з інвестицій та розвитку та був обраний координатором;
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- обраний членом Регіональної ради з питань створення та забезпечення
ь співвласників багатоквартирних будинків при
зськ-ій обласній державній адміністрації

- обраний головою комісії Громадської ради з питань децентралізації, роботи
з органами місцевого самоврядування, ОСН та ОСББ при Полтавській ОДА:

- ініціював прийняття обласної програми підтримки ОСББ та ОСН
області:
ініціював
розробку
обласної
енергоефективності ЖКГ області;

програми

підвищення

- заснував громадську організацію «Інститут управителів житла».
Трудова діяльність
З 1976 по 1980 рік закінчив повний курс Полтавського технікуму м ’ясної
промисловості за кваліфікацією технік-механік.
З 1980 по 1982 рік військова служба.
З 1982 по 1988 рік працював на підприємствах м. Полтави: токарем,
слюсарем-ремонтником, шліфовщиком, пресс-спекальщиком зверх твердих
матеріалів.
З 1989 по 1995 рік студент Полтавського сільськогосподарського інституту.
З 1988 по 1989 рік працював у Полтавському виробничо-аграрному
об’єднанні по виробництву, заготівлі та переробці цукрових буряків на
посаді старшого ревізора.
З 1989 по 1997 рік працював у Полтавському виробничому об’єднанні
«Фармація» на посаді бухгалтера-ревізора.
З 1987 по 2008 рік працював у Полтавській філії ПАТ «Укртелеком» на
посадах: бухгалтера-ревізора, провідного ревізора та начальника відділу
фінансового та технологічного контролю.
З 2008 по 2010 рік тимчасово не працював (громадська діяльність).
З 2010 року і по теперішній час голова правління ОСББ «Громада-2010»,
президент громадської організації «Інститут управителів житла», управитель
в ОСББ «Громада-2010».
Додаткова інформація
кі^відповідний фінансовий, економічний, управлінський та юридичний
досбід у сфері житлово-комунального господарства.
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У 2011 році отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації Полтавського
національного технічного університету
ім. Кондратюка за напрямком
«Організація роботи ОСББ».
Напрацював достатній практичний досвід взаємовідносин з судовими та
правоохоронними органами, який застосовую при захисті інтересів громади.
Одружений, маю доньку та дві онуки.
Вільно володію державною мовою, російською англійською зі словником.
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Мій життєвий принцип - бутет корисним громаді та виконувати свою роботу
так, аби не було соромно за будь-яких обставин.
Контактна інформація: м. Полтава,
anatlysenko@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності ОСББ «Громада-2010»
протягом 2017 - 2018 років
1. Повна назва:
«Громада-2010».

об’єднання

співвласників

багатоквартирного

будинку

2. Скорочена назва: ОСББ «Громада-2010».
3. Дані про легалізацію: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
А01 №165469, зареєстровано ВК Полтавської міської ради 22.09.2010р.,
номер запису в ЄДРПОУ 1 588 102 0000 009396 (копія витягу додається).
4. Адреса, контакти: 36034, м. Полтава, Київський р-н, вул. В.Тирнівська,
буд.25/2, тел. (095)028-53-71.
5. Мета та напрями діяльності (витяг із Статуту додається).
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ: 10 років.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, проведена
робота: витяги з протоколів загальних зборів ОСББ «Громада-2010»
(додаються).

Посада, уповноважена особа:
Голова правління
ОСББ «Громада-2010» .

А.О.Лисенко
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