
  
 

Бучак Ананій Олександрович 

Дата народження:  10.12.1960 року.  

Освіта вища: в 1982 році закінчив інженерно-економічний факультет Українського 

інституту інженерів водного господарства, в 1995 році – Донецький державний університет за 

спеціальністю “Спеціаліст з соціальної роботи”.  

Домашня адреса, телефон: м. Рівне, вул. Грушевського 40 кв.195,   067-97-54-531 

 

ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1991-1992 – заступник голови комітету у справах молоді, фізичної культури та спорту 

Рівненського облвиконкому 

1992 по д.ч. – директор Рівненського обласного центру соціальних служб 1999-2017 - 

голова Рівненського обласного осередку “Ліги соціальних працівників України” (РОО ЛСПУ) 

2017 по д.ч. - голова громадської організації «Соціальна суспільна ініціатива»  

 

 

МІЖНАРОДНІ НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

1998 - Випускник  програми «Громадські зв’язки» проекту «Гармонія» Держдепартаменту 

США. Стажування в Мідлберійському університеті (штат Вермонт- США). 

2002 – 2003 – цикл тренінгів в Німеччині “Надання допомоги “дітям вулиці” та соціально 

незахищеним категоріям дітей та підлітків” 

2003 – стажування в Канаді з питань формування здорового способу життя молоді.  

2004 – ознайомлення з роботою громадських організацій Польщі щодо реабілітації та 

соціальної допомоги нарко- та алкозалежній молоді. 

2006 – ознайомлення з системою соціальної опіки та усиновлення дітей-сиріт в Італії. 

2012 - ознайомлення з системою соціального захисту в Канаді. 

 

ГРОМАДСЬКА    ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1999-2017 -  голова Рівненського обласного осередку “Ліги соціальних працівників 

України” (РОО ЛСПУ). Станом на 1.05.2017 року організація нараховувала понад 180 членів, 

мала16 районних та 4 міських осередки. З 2002 року керівник та безпосередній учасник 9 

соціальних проектів, які реалізовувалися РОО ЛСПУ за кошти грантодавців. В 1 кварталі 2007 

року організація отримала Сертифікат Проекту Європейської комісії “Розбудова 

громадянського суспільства” за успішне виконання Навчальної програми Проекту.  

1999 - учасник реалізації програми Medical Service Corporation International “Chernobyl 

Childhood illness program (CCIP)”. Спільно з американськими колегами організовував цикл 

тренінгів для лікарів та психологів Рівненської та Волинської областей з питань медичної та 

психологічної діагностики дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

1999 – приймав участь у науково-практичних семінарах та конференціях проекту USAID 

Children of Chernobyl Project (USA)   

2002 - 2003 рік -  регіональний мультиплікатор проекту ЄС “Надання допомоги “дітям 

вулиці” та соціально незахищеним категоріям дітей та підлітків”  в Рівненській області 

2002 по д.ч. – член обласної міжвідомчої координаційної ради з правової освіти населення 

2003 по 2008 – член обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-

інфекції та СНІДу 

2004 по 2017 – член правління Всеукраїнської громадської організації Ліга соціальних 

працівників України 

2003 - 2005 – член обласного дорадчого комітету українсько-канадського проекту 

“Молодь за здоров’я - 2” в Рівненській області 

2005 - 2006 роки – участь у тренінгових програмах Проекту Європейської комісії 

“Розбудова громадянського суспільства” 



2005 по д.ч. - Національний експерт з питань формування здорового способу життя молоді  

(сертифікат Державного інституту проблем сім’ї та молоді) 

2005 по д.ч. – член Ради соціального партнерства Рівненської області 

2006 -2014 – член обласної призовної комісії 

2007 – член робочої групи Рівненської обласної ради з проведення громадських слухань з 

проблем моралі та духовності  

2007-2013 – член спостережної комісії Рівненської облдержадміністрації з нагляду за 

утриманням засуджених в спецальних виховних установах  

2007 по д.ч. – член обласної комісії з розгляду подань для присудження Премії Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

2007 по д.ч. – член обласної комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією 

щодо запобігання торгівлі людьми 

          2008 по д.ч. – член обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ - 

інфекціїї / СНІДу 

          2019 по д.ч. – член обласного координаційного комітету  з питань охорони дитинства та 

підтримки сім'ї  

 

СЕРТИФІКАТИ ТА СВІДОЦТВА 

 

1998 – Сертифікат  USIA Community Connections and Geonomics Institute at Middlebury 

College (USA) про успішне завершення програми “Громадські зв’язки” проекту “Гармонія” 

Держдепартаменту США. 

1999 – Сертифікат Drew University Office of Continuing Theological Formation (USA) про 

успішне завершення курсу тренінгів з надання психологічної допомоги дітям та молоді. 

2003 - Сертифікат Inter Nationaler Bund (Germany) про успішне завершення навчання 

тренерів за програмою тренінгів німецько-українського проекту “Надання допомоги “дітям 

вулиці” та соціально незахищеним категоріям дітей та підлітків”. 

2005 – Сертифікат Українського інституту соціальних досліджень  про успішне 

завершення навчання на тренінгу тренерів з питань формування здорового способу життя 

молоді. 

2005 – Сертифікат Державного інституту проблем сім’ї та молоді про присвоєння 

кваліфікації “Національний тренер з питань формування здорового способу життя”. 

         2005  -  Сертифікат    Ukraine Canada Project YOUTH FOR HEALTH   про успішну роботу з 

впровадження проекту та видатний внесок у його популяризації в Україні.  

2005 – Сертифікат Державного інституту проблем сім’ї та молоді про присвоєння 

кваліфікації “Національний експерт з питань формування здорового способу життя”. 

2007 -  Сертифікат Проекту Європейської комісії «Розбудова громадянського суспільства» 

про успішне виконання Навчальної програми Проекту. 

2008 – Свідоцтво Фонду Народонаселення ООН та ВГО “ЛСПУ” про проходження 

навчального семінару “Комунікативні техніки зміни поведінки підлітків та молоді”.  

2010 – Сертифікат Проекту Європейської комісії «ТАІЕХ» про участь у триденній 

конференції з питань формування та реалізації державної політики у соціальній сфері.  

2011 – Сертифікат Проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні – 

комунікаційний компонент» про завершення навчального курсу «Ефективна техніка інтерв’ю та 

публічних виступів». 

2014 – Сертифікат UNISEF та МБФ «Українська фундація громадського здоров'я»   про 

проходження навчального семінару «Надання соціальних послуг сім'ям (особам), які 

перебувають у складних життєвих обставинах». 

2018 - Сертифікат UNISEF та ГС «Українська мережа з прав дитини»   про проходження 

тренінгу «Посилення потенціалу громадських організацій в системі захисту прав дитини». 

2019 – Сертифікат ОБСЄ та Кабміну України  учасника тренінгу «Співпраця органів 

виконавчої ьвлади та інститутів громадянського суспільства в процесі формування та реалізації 

державної, регіональної політики» 

 



 

ДЕРЖАВНІ ТА ВІДОМЧІ НАГОРОДИ 

 

2007 -  Почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» 

1999 – Почесна грамота Кабінету Міністрів України  

2003 -  Грамота Президента України 

1998, 1999 – Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї та молоді 

2001 -  Почесна грамота Міністерства праці та соціальної політики України 

2001 – Подяка Всеукраїнської Асоціації «Укрмолодьжитло» 

2005 – Подяка ВГО «Ліга соціальних працівників України» 

2005 - Почесна відзнака Міністерства у справах сім’ї та молоді України «За активну 

громадську діяльність» 

2006, 2010 -  Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації 

2008 – Грамота ВМУРоЛ «Україна» 

2009 – Грамота ВГО «Ліга соціальних працівників України» 

2009 – Почесна грамота відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної 

адміністрації 

2010 – Подяка Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 

2011 – Почесна грамота Рівненської обласної ради 

2011 - Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету 

2011 – Нагрудний Знак Державної служби України «За сумлінну працю» 

2011 – Грамота Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 

2012 – Подяка Всеукраїнської мережі ЛЖВ 

2012 -  Нагрудний Знак Міністерства соціальної політики України «Знак пошани» 

2013 – Грамота головного Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України 

2014 – Лист подяки Narcotics Anonymous 

2016 – Подяка Міністерства соціальної політики України 

2017 – Почесна грамота Департаменту соціального захисту населення Рівненської 

обласної державної адміністрації 

2017 – Іменний годинник Голови Рівненської обласної державної адміністрації 

2019- Іменний годинник Голови Рівненської обласної ради 
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