
 

Автобіографія 

 

Я, Беляєв Станіслав Андрійович, народився 8 листопада 1989 року у 

місті Києві. Українець, громадянин України. 

З 1996 по 2004 роки навчався в загальноосвітній школі № 65 міста 

Києва.  

З 2004 до 2007 року навчався в Деснянському економіко-правовому 

технікумі при МАУП за спеціальністю «Правознавство». В 2007 році здобув 

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».  

З 2007 до 2011 року навчався в Київському Університеті Права НАН 

України. В 2010 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». 

Спеціалізація – цивільне та трудове право. В 2011 році здобув освітньо-

кваліфікаційний рівень «Спеціаліст». Спеціальність – юрист. Спеціалізація – 

цивільне та трудове право. 

З серпня 2013 року – генеральний директор ТОВ «Юридична компанія 

«Майновий захист». 

З лютого 2013 року – помічник-консультант на громадських засадах 

народного депутата України Іллєнко Андрія Юрійовича. 

З вересня 2010 року член Всеукраїнського об’єднання «Свобода». 

З січня 2017 року член Громадської організації «Сокіл Свободи». 

З 2010 року активно займаюся громадською правозахисною діяльністю. 

Неодружений. 

Судимість відсутня. 

Представницький мандат відсутній.  

Постійно проживаю в Дніпровському районні міста Києва по вулиці 

Челябінській. 

Контактний телефон (096) 409 19 69. 

Адреса електронної пошти  belyaev.mz@gmail.com  10.05.2017р. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СОКІЛ СВОБОДИ» 

код ЄДРПОУ 39199803 
03127, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, будинок 126, корпус 3, квартира 31; тел. 096 409 19 69 

belyaev.mz@gmail.com 

 

№  ___ від 10.05.2017р. 

 

 

Інформація про результати діяльності Громадської організації «Сокіл 

Свободи»  

 

За рік діяльності, Громадська організація «Сокіл Свободи», активно 

проводила пропагування серед молоді національних традицій, сприяння 

вивченню та розумінню історії, культури та українських національних 

традицій, пропагування здорового способу життя серед молоді шляхом 

проведеня ряду різноманітних лекцій, конференцій, спортивних змагань для 

молоді.  Отже, основними напрямками діяльності Організації є патріотичне 

виховання молоді, підготовка всебічно розвинутих особистостей. 
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Мотиваційний лист Беляєва Станіслава Андрійовича – уповноваженого 

представника Громадської організації «Сокіл Свободи», про цілі та 

наміри участі в Громадській раді при Дніпровській районній у місті 

Києві державній адміністрації 

 

Я, Беляєв Станіслав Андрійович, здобувши вищу юридичну освіту, з 

2010 року займаюся активною громадською та правозахисною діяльністю, 

зокрема у Дніпровському районні, в якому постійно проживаю. Крім того, з 

2012 року і по теперішній час являюся помічником-консультантом на 

громадських засадах народного депутата України Іллєнко Андрія Юрійовича. 

У зв’язку із здійсненням зазначеної вище діяльності, маю великий досвід 

спілкування із громадянами та взаємодії із органами державної влади та їх 

посадовими особами, внаслідок чого знаю багато проблемних питань у 

взаємодії органів державної влади, зокрема Дніпровської районної у місті 

Києві державної адміністрації з громадянами та інститутами громадянського 

суспільства.   

 Враховуючи вищевикладене, метою моєї участі в Громадській раді при 

Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації є передусім 

здійснення громадського контролю за діяльністю Дніпровської районної у 

місті Києві державної адміністрації, сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, 

сприяння врахуванню Дніпровською районною у місті Києві державною 

адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації 

державної політики в районні, сприяння взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та громадян загалом із Дніпровською районною у місті Києві 

державною адміністрацією, участь у проведенні, відповідно до 

законодавства, громадської експертизи діяльності Дніпровської районної у 

місті Києві державної адміністрації та громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових 

актів, які розробляє Дніпровська районна у місті Києві державна 

адміністрація. 

 

 

 

 


