БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Прізвище, ім’я, по батькові: Воробйов В’ячеслав Миколайович

Посада в ІГС: наказний отаман Білгород-Дністровського Окружного
козацького полку імені Пилипа Орлика Українського Чорноморського
Козацького війська
Громадянство: Україна
Освіта: вища, Московський інститут інженерів залізничного транспорту:
експлуатаційний факультет, 1975, інженер-залізничник
Науковий ступінь, вчене звання: не має
Державні нагороди, почесні звання: Почесні відзнаки голів Одеської
обласної ради та Одеської обласної державної адміністрації, Почесний
залізничник України
Володіння мовами: українська, російська, німецька
Загальний стаж роботи: 50 років
Громадська, у тому числі депутатська діяльність: депутат БілгородДністровської міської ради двох скликань

17.07.2019 року

В.М.Воробйов

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Воробйова В’ячеслава Миколайовича
представника Білгород-Дністровського Окружного полку імені Пилипа
Орлика Українського Чорноморського Козацького війська

Я, Воробйов В’ячеслав Миколайович, представник БілгородДністровського Окружного полку імені Пилипа Орлика Українського
Чорноморського Козацького війська, маючи багаторічний досвід громадської
роботи начальником штабу обласної громадської організації «Буджацьке
Січове Козацьке Військо», начальником штабу громадської організації
«Білгород-Дністровський Козацький Кіш», начальником штабу громадської
організації «Білгород-Дністровський Окружний полку імені Пилипа Орлика
Українського Чорноморського Козацького війська» депутатом БілгородДністровської міської ради декількох скликань, бажаю працювати на
громадських засадах в Громадській раді при голові Білгород-Дністровської
районної державної адміністрації та сприяти економічному та соціальному
розвитку Білгород-Дністровського району.

20.07.2019 року

В.М.Воробйов

Інформація про діяльність
результати діяльності Білгород-Дністровського Окружного козацького
полку імені Пилипа Орлика Українського Чорноморського Козацького
війська протягом 2018-2019 років
1. Загальні відомості.
1.1. Повна назва інституту громадянського суспільства: БілгородДністровський Окружний козацький полк імені Пилипа Орлика Українського
Чорноморського Козацького війська
1.2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства: БілгородДністровський Окружний козацький полк ім. П. Орлика
1.3. Документи, що підтверджують легалізацію:
1.3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію: №78/93 від 19 лютого
2001 року, видано виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської
ради
1.3.2. Ідентифікаційний код №25948303

1.3.4. Копія довідки облстатуправління про включення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України: від 25.01.2001
№15, видано Одеським обласним управлінням статистики
1.3.5. Юридична адреса ІГС: 67700, Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Ізмаїльська, 125-А
1.3.5. Фактичне місце розміщення офісу та контакти: Одеська обл. м.
Білгород-Дністровський, вул. Л.Попова, 24, к 15; тел. моб. 097-466-7174
2. Мета та напрями діяльності згідно Статуту: Мета: Сприяння розбудові
України як суверенної держави, відродження прогресивних українських
козацьких звичаїв та традицій, захист політичних, економічних, культурних
та історичних здобутків українського народу, відродження, утвердження і
розвиток української мови і культури. Напрями: Духовно-ідеологічний,
військово-патріотичний, культурно-просвітницький, оборонно-спортивний,
міжнародний.
3. Результати діяльності за період 2018-2019 років, у тому числі:
3.1. Виконання статутних завдань та напрямів діяльності. 3.2.
Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Функції (напрями діяльності)
згідно Статуту
Духовно-ідеологічний

Орган виконавчої влади та
місцевого самоврядування
Білгород-Дністровська
районна
рада,
Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація,
сільські
ради:
Адамівська,
Великомар’янівська, Салганська,
Старокозацька,
Шабівська,
Бритівська, Мологівська

Проведені заходи
1.Створено
реєстр
об’єктів
історико-архітектурної спадщини
Українського козацтва в БілгородДністровському районі, здійснено
облік нерухомих пам’яток історії
та культури, що пов’язані з
історією Українського козацтва.
2.Проводиться
упорядкування
могил і козацьких поховань,
споруд, що пов’язані з історією
Українського козацтва.
3.З
метою
облаштування
колишньої
АкерманськоїПодністрянської козацької Січі
(1775-1780) створено програму її
комплексного
відтворення
«Білгород-Дністровська
Січ»,
передбачивши створення сучасної
туристичної інфраструктури для
належного
обслуговування
відвідувачів.
4.Взято шефство на козацькими
церквами Святої Покрови
в
районі.
5.Разом із місцевими органами
влади, розроблено щорічні заходи,
що стосуються традиційних свят
козаків.
6.Розроблено науково-методичні
рекомендації для впровадження
козацько-лицарського виховання
(зокрема
духовного)
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах.
7.Створено
громадську

Військово-патріотичний

Білгород-Дністровська
районна
рада,
Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація,
сільські
ради:
Адамівська,
Великомар’янівська, Салганська,
Старокозацька,
Шабівська,
Бритівська, Мологівська

Культурно-просвітницький

Білгород-Дністровська
районна
рада,
Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація,
сільські
ради:
Адамівська,
Великомар’янівська, Салганська,
Старокозацька,
Шабівська,
Бритівська, Мологівська

патріотичну
дитячо-юнацьку
організацію
«Молода
Січ»
Білгород-Дністровського району;
запроваджено
в
навчальних
закладах та закладах позашкільної
роботи
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Сокіл» (Джура) як форму
військово-патріотичного
виховання, спортивно-масової та
оборонно-масової роботи.
8.Розроблено
тематику
і
проводиться в школах БілгородДністровського району козацькі
конкурси, забави, спортивні свята;
започатковано
в
рамках
позашкільного
виховання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах програму «Молода Січ»
із
вивченням
військовопатріотичних
традицій
Українського козацтва.
1.Розроблено заходи козацьких
товариств щодо виховання молоді
на
засадах
патріотизму,
демократії, високої моралі та
захисту Батьківщини.
2.Разом
з
міськвійськоматом
удосконалено
програму
допризовної підготовки молоді до
військової служби, з урахуванням
кращих традицій Українського
козацтва.
3.Підтримуються заходи проводів
призовників
на
строкову
(контрактну) військову службу за
участю
представників
Українського козацтва.
4.Впроваджено
навчальні
програми з історії військового
мистецтва Українського козацтва
у школах козацько-лицарського
виховання району (Адамівська,
Долинівська,
Салганська,
Бритівська, Великомар’янівська,
Шабівська,
Мологівська,
Біленьківська,
Приморська,
Вигінська, Старокозацька).
5.Створено козацькі громадські
загони з охорони громадського
порядку
в
БілгородДністровському районі (сільські
ради
Адамівська,
Великомар’янівська, Салганська,
Старокозацька,
Шабівська,
Бритівська, Мологівська).
1.Взято шефство на козацькими
художніми колективами: хор
«Мрія»,
духовий
оркестр,
ансамблі «Веселка», «Гроно»,
«Алкалія», «Соколята» та ін…
2.Створено козацький фонд для
підтримки молодих талановитих

Оборонно-спортивний

Білгород-Дністровська
районна
рада,
Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація,
сільські
ради:
Адамівська,
Великомар’янівська, Салганська,
Старокозацька,
Шабівська,
Бритівська, Мологівська

Міжнародний

Білгород-Дністровська
районна
рада,
Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація

козачат, дітей-сиріт.
3.Запроваджено
і
щорічно
проводиться конкурс козацької
пісні.
4. Щорічно козацькі мистецькі
колективи приймають участь у
Всеукраїнських
конкурсах
козацької пісні (Тернопіль, Київ,
Запоріжжя, Донецьк).
1.Проводяться козацькі спортивні
змагання з козацьких вправ у
володінні історичною зброєю та з
освоєнням сучасної техніки і
транспортних засобів.
2.Створено
козацький
туристично-спортивний
та
оздоровчий
табір
дитячого
відпочинку.
3.Передбачено в туристичних
маршрутах
БілгородДністровського району огляд
місць і об’єктів, що відображають
історичні, патріотичні, військові,
культурні та господарські традиції
Українського козацтва.
Козацьке товариство бере участь з
обміну досвідом з відповідними
товариствами інших держав.

3.3. Участь у роботі колегіальних органів, створених при органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Орган виконавчої влади та
місцевого самоврядування, при
якому створено колегіальний
орган
Білгород-Дністровська
районна
державна адміністрація

Назва колегіального органу
Рада керівників
громадських
організацій
козацького
спрямування при голові БілгородДністровської
райдержадміністрації

Найменування, дата, номер
розпорядження (рішення) про
створення колегіального органу
Розпорядження голови БілгородДністровської
райдержадміністрації

3.4. Співпраця з іншими інститутами громадянського суспільства:
Інститути громадянського суспільства
Буджацьке козацтво

Комітет виборців України

Перелік спільних проектів
Розвиток учнівського козацького самоврядування в
сільській місцевості (школи козацько-лицарського
виховання – Адамівська, Долинівська, Салганська,
Бритівська,
Великомар’янівська,
Шабівська,
Мологівська, Біленьківська, Приморська, Вигінська,
Старокозацька)
Участь сільських громад Білгород-Дністровського
району Одеської області (Адамівської, Мологівської,
Шабівської) в процесах прийняття рішень органами
місцевого самоврядування (Громадська козацька
рада – модель громадсько-державного управління
сільської громади)

Голова Ради Старшини Білгород-Дністровського Окружного козацького
полку імені Пилипа Орлика Українського Чорноморського Козацького
війська В.Я.Тимофєєв

