
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

Готунок Миколай Ігорович 

 

 Число, місяць, рік народження    21 липня 1993 року  

Місце народження                         Херсонська області. 

 Громадянство                                Громадянин України. 

 Постійно проживаю в Україні з народження. 

 Вища освіта: 1) З 2011 року по 2015 рік у Київському національному університеті 

культури і мистецтв здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямком 

підготовки «правознавство»; 2) З 2015 року по 2016 рік у Київському національному 

університеті культури і мистецтв здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за 

напрямком підготовки «правознавство»;  За час навчання у виші отримав такі нагороди: 

Грамота за активну громадську роботу, досягнення у навчанні та з нагоди дня юриста, від 

ректора КНУКіМ Поплавського М.М.; Грамота від Президента Благодійної організації 

«Міжнародний фонд імені П.П. Михайленка» В.П. Михайленко з нагоди дня юриста за 

сумлінне ставлення до навчання та активну участь в громадському житті юридичного 

факультету КНУКіМ. 3) з кінця 2016 року й по теперішній час – аспірант Міжрегіональної 

Академії управління персоналом та є здобувачем ступеня доктора філософії зі спеціальності 

публічне управління та адміністрування. 

 Володіння мовами: українська – вільно. 

 Безпартійний. 

 

Електронна пошта: nimetz911@gmail.com 

 

 

12.05.2017 року       Готунок М.І.  
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“КИЇВСЬКА МІСЬКА АНТИПІРАТСЬКА ЛІГА” 
Код ЄДРПОУ 21703390 

04073, м. Київ, вул. Копилівська, 31 
 

 

« 12 »   05    2017 року     Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

       з формування нового складу Громадської ради при 

       Дніпровській районній в місті Києві державній 

       адміністрації 
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КИЇВСЬКА 

МІСЬКА АНТИПІРАТСЬКА ЛІГА» з січня 2016 року по травень 2017 року 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

АНТИПІРАТСЬКА ЛІГА» (скорочена назва згідно Статуту – КМАПЛ) (далі – 

Організація) була легалізована 01.10.1999 року шляхом проведення державної 

реєстрації в Подільській районній у місті Києві державній адміністрації, в 

результаті чого Організації було присвоєно ідентифікаційний код юридичної 

особи – 21703390. 

 Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження Організації є 

наступна адреса: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 31. 

 Головною метою Організації є захист прав своїх членів, та інших 

юридичних або фізичних осіб, спільна реалізація їх прав та свобод. 

Основним завданням Організації є: сприяння розвитку правової культури 

громадян, розвитку інтелектуального права, наукової діяльності в галузях 

права, координації загальних зусиль у цих сферах. 

Для досягнення мети та головних завдань у встановленому законом 

порядку Організація: захищає права членів Організації усіма можливими 

засобами, що не суперечать чинному законодавству України; організовує 

зустрічі, семінари, конференції з питань інтелектуального та інших галузей 

права; бере участь у збиранні, обробці, обміні та наданні інформації з питань 

захисту авторських, суміжних, інтелектуальних та інших громадянських прав; 

засновує засоби масової інформації; налагоджує міжнародні зв’язки у сфері 

захисту авторських, суміжних, інтелектуальних та інших громадянських прав; 

надає членам Організації методичну допомогу, а також консультативну 

допомогу; регулярно інформує їх про теоретичні і практичні нововведення в 

галузі захисту інтелектуальних прав, про нові акти в країні та за кордоном; 

заохочує членів Організації, які роблять найбільший внесок в її діяльність, 

завдяки впровадженню професійних нагород, премій і стипендій Організації; 

організовує та проводить наукові, культурні, спортивні та інші заходи із 

залученням громадських організацій України та інших країн, українських та 

іноземних фахівців; організовує навчання і стажування членів Організації в 



Україні і за кордоном; здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним 

законодавством України. 

За останній рік діяльності Організації її учасниками постійно 

налагоджувались зв’язки між громадськими організаціями та іншими 

урядовими та неурядовими організаціями як в Україні так і за її межами. 

На протязі 2016 року, в рамках виконання головної мети та завдань 

визначених статутом Організації, були організовані зустрічі із залученням 

учасників Організації та представників громадськості міста Києва, на яких було 

досягнуто згоди щодо спільних узгоджених дій спрямованих на підвищення 

рівня правової культури та обізнаності мешканців Дніпровського району міста 

Києва з питань інтелектуального та інших галузей права. 

В ході виконання статутних завдань учасниками Організації постійно 

проводяться круглі столи із залученням правників та громадських активістів 

міста на яких обговорюються питання та здійснюється пошук дієвих механізмів 

реалізації соціальних програм та громадських ініціатив територіальних громад 

міста Києва. 
 
 
 

 

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

з формування нового складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

 

 

 

 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

По-перше, хочу зазначити, що на мою думку будь-які зміни на краще 

залежать від кожної людини, кожного громадянина України, кожного жителя 

міста, села, району. Ми всі різні але нас об’єднує Україна – наш рідний дім, 

доглядати за благополуччям якого наш обов’язок. 

На моє переконання будь яка особа яка долучається до здійснення влади 

та будь який громадянин України, при провадженні своєї діяльності повинен 

усвідомлювати відповідальність за свої дії перед Богом, власною совістю, 

попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями. 

Моє бажання приймати участь у діяльності нового складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

обумовлено бажанням долучитися до процесів змін на краще Дніпровського 

району та міста Києва загалом, та долучитися до нової команди Громадської 

ради, яка, на моє глибоке переконання, повинна бути голосом громади, громади 

Дніпровського району міста Києва, який повинна чути влада. 
 

 

 
 


