РЕЗЮМЕ
ГАТІЯТУЛЛІН ОЛЕКСАНДР РАВЕЛІЙОВИЧ
Дата народження

29 жовтня 1974 року

Сімейний стан

одружений

Адреса

м. Київ, вул. Урловська, буд. 4, кв. 43
E-mail: artullin@gmail.com
(098) 377-23-26

Громадянство

громадянин України

Освіта

Вища
Донецький інститут соціальної освіти, 2008-2012, спеціальність – журналіст
(бакалавр), диплом з відзнакою
Донецький інститут соціальної освіти, факультет філології та журналістикик
2012-2013, спеціальність – журналіст (спеціаліст)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут
права та суспільних відносин. Магістратура за напрямом і спеціальністю
«Правознавство» 2016-2017.

Досвід роботи в
тому числі на
громадських
засадах

лютий 2018 – теперішній час
ГО «Україна без тортур» - керівник організації
2016 – 31 травня 2018 року
БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - провідний фахівець з
впровадження програм у пенітенціарної системі
2016 – жовтень 2016
БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - старший фахівець відділу
адвокації
2015 – лютий 2016
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - фахівець відділу адвокації
2013 – 2014
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - фахівець відділу адвокації та
юридичної підтримки
2007-2013
ГО «Маріупольська спілка молоді» - координатор напряму
БО «Клуб «Майбутнє» - голова правління/керівник проектів
ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» - регіональний
консультант
USAID/Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні – консультант
по роботі з уразливими групами у м. Маріуполі
На громадських засадах
2018 – теперішній час
Член Координаційної ради з питань реалізації національного
превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини
2018 – теперішній час
Член постійної конкурсної комісії для проведення конкурсу на

зайняття посади керівника державного закладу охорони здоров’я
директора ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВСУ»
2017 – теперішній час
Член робочої групи з обговорення та удосконалення проекту
«Паспорт реформи пенітенціарної системи України» (наказ
Міністерства юстиції України від 15.06.2017 №2117/7
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України
2016 – 2017
Член робочої групи з реформування діяльності медичної служби
Державної кримінально-виконавчої служби України (наказ
Міністерства юстиції України від 01.09.2016 №1013/7)
2015- 2016
Член Громадської ради при Державній пенітенціарній службі України
2015 – теперішній час
Член робочої групи з реформування пенітенціарної системи при
Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності Верховної ради України
2014 – квітень 2018
Член Експертної ради з питань реалізації національного
превентивного механізму при Представникові Уповноваженого ВРУ з
питань реалізації національного превентивного механізму
2014-2015
Член Київського комітету
ГО «Незалежна медіа-профспілка
України»
2009-2013
Голова міжсекторальної робочої групи при міської раді з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу м. Маріуполя
Голова дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №20044 м.
Маріуполя 15.10.2010 - 01.11.2010
Член міської ради з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу м.
Маріуполя (рішення виконкому Маріупольської міської ради №153
від 15.06.2011р.)
Член спостережної комісії при Іллічівської районній адміністрації
Маріупольської міської ради (рішення колегії Іллічівської районної
адміністрації Маріупольської міської ради №123 від 27.06.2012р.)

Додаткова освіта

Міжнародна літня школа «Адвокація та правозахист у сфері
наркополітикі та ВІЛ/СНІД», МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні, 2008
Тренінги: «Побудова ефективної взаємодії із засобами масової
інформації для кращого інформування населення Донеччини»,
«Розбудова спроможностей та ефективної діяльності рад с питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на місцевому рівні»,
«Стратегічне планування», зі створення системи управління якістю в
НУО, з організаційного менеджменту, «Розвиток спікерських
навичок. Проведення публічних презентацій, виступів» та інші. 20072013
Дистанційне навчання, в рамках проекту Центр ПольськоУкраїнського співробітництва в Красніке (державне управління,
європейська інтеграція, громадські організації та комунікація в
суспільстві та тощо). 2010-2011
Школа тренерів з прав людини, ГО «Центр європейського
співробітництва» в рамках проекту «Залучення молоді к покращенню
роботи механізмів демократії в Україні». 2011
Модульні курси підвищення кваліфікації «Інновації, менеджмент та

наставництво в сфері ВІЛ/СНІД». Соціальна служба «Віфанія»,
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського. 2011-2012
Дистанційне навчання «Використання права та правової політики для
здійснення ефективних заходів з боротьби с ВІЛ/СНІДом».
Міжнародна організація з праву розвитку. 2013
Тренінги: з моніторингу жорсткого поводження у місцях несвободи,
2013-2014
Міжнародний навчальний курс для керівників та лікарів, які беруть
участь в плануванні та реалізації протитуберкульозних послуг в
пенітенціарних установах Східної Європи та Центральної Азії
«Удосконалення контролю за ТБ в тюрмах з високим тягарем
М/ШЛУ-ТБ». Центр співробітництва з ВООЗ з профілактики та
боротьби з туберкульозом в тюрмах при Головному медичному
Управлінні Міністерства юстиції Азербайджану, 16-20.05.2016
Досягнення та
нагороди

Подяка Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за
значні досягнення у сфері захисту прав і свобод людини, допомогу в
організації моніторингових візитів та з нагоди п’ятої річниці
створення національного превентивного механізму в Україні. Наказ
№353/к від 09.11.2017р.
Відзнака пам’ятна медаль «За допомогу української армії», ГО ВПО
учасників АТО «Справедливість», 22.10.2015
Збірка творів «Територія плюс» за редакцією О.Р. Гатіятулліна стала
лауреатом конкурсу «Краща книга року» у номінації «Духовна
література. Етика» на V міському фестивалі «Книга та преса
Маріуполя» 2012
Сертифікат участі у Міжнародній конференції «AIDS 2012»,
Вашингтон, США, як кращому регіональному представнику ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за результатами 2011 року.
Кращий регіональний представник ВБО «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ» за результатами діяльності 2010 року.
Почесна грамота Маріупольського міського голови за активну участь
у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю, самовіддану і
плідну працю та з нагоди святкування Дня працівника соціальної
сфери. 2010
III місце в Національному конкурсі серед ЗМІ «Єднаємось проти
СНІДу. Єднаємось заради дітей». 2008

Мови

Вільно володію українською, російською та розмовною англійською мовами

Хобі

Альпінізм, виконав вимоги рівня «Альпініст України»
(наказ Федерації альпінізму і скелелазіння України №72 від 08.03.2017р.

