БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Громадської організації «Одеський обласний ромський конгрес»,
уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування складу Громадської ради при Державному архіві Одеської області

Сергія Миколайовича Єрмошкіна

Посада і місце роботи

голова правління ГО «Одеський обласний ромський конгрес»

Громадянство,

Україна,

число, місяць і рік народження

26.03.1953

Місце народження

м. Одеса
вища,

Освіта

Одеський державний (національний) університет

(рівень освіти, який заклад(-и) і

імені І. І. Мечникова:

коли закінчили)

романо-германський факультет (1975),
економіко-правовий факультет (2014)

Спеціальності

філолог, викладач іспанської мови та літератури;
правознавець

Науковий ступінь, вчене звання
(згідно з документами)

PhD (лінгвістика)

Володіння мовами

ромська, українська, іспанська (рідні)

(ступінь)

англійська, французька, болгарська (вільно)

Нагороди, почесні звання

—
різні виборні посади в ромських громадських організаціях

Досвід роботи у виборних

(1989–2014), голова правління ГО «Одеський обласний

органах, в т.ч., громадських

ромський конгрес» (2006–2014), секретар Ромської ради
України (2009–2014)

Трудова діяльність:
(останні 2–3 місця роботи,
в зворотному порядку)
з 2006 по теперішній час

голова правління ГО «Одеський обласний ромський конгрес»
Одеська міська рада:
заступник начальника управління економіки,

з 2006 по 2011

заступник директора департаменту «ЄВРО-2012»,
заступник директора департаменту стратегічних
інфраструктурних проектів

з 2003 по 2006

учитель англійської мови навчально-виховного комплексу
№ 13 м. Одеса

Одеський державний (національний) університет
імені І. І. Мечникова:
викладач кафедри російської мови для іноземців (1983–1991),
з 1983 по 2002

заступник декана по роботі з іноземцями (1986–1988),
викладач кафедри українській мови (1991–2002),
завідувач інформаційного центру економіко-правового
факультету (1993–1999)

Додаткова інформація:
Вказати напрямки діяльності Громадської ради, в яких бажаєте працювати.
 Нормотворчий, соціально-правовий: допомога з правових (юридичних) питань,
матеріально-технічне забезпечення.

Які конкретні проблемні питання в обраних напрямках Ви хотіли би вирішити та які проекти
пропонуєте розглянути в Раді?
 Забезпечення Державного архіву Одеської області новим приміщенням.
 Виведення держархівів з підпорядкування облдержадміністраціями.
 Фінансування держархівів з додаткових джерел (окрім державного бюджету).
 Цифрування фондів (особливо в райархівах).

Тезово перерахуйте засоби та шляхи вирішення вищевказаних проблем та реалізації проектів.
 Взаємодія з адміністративними органами для сприяння покращанню умов існування
Держархіву.
 Промоутерська діяльність з висвітлення проблем Держархіву, у тому числі проблеми
нового приміщення та додаткового фінансування.
Надаю згоду на оприлюднення поданої інформації та оброблення персональних даних згідно з
чинним законодавством України у зв’язку з участю в установчих зборах з формування
Громадської ради при Держархіві.

Контактна інформація:
тел.: (+38) 067 958-95-02
nrergo@ukr.net
С. М. Єрмошкін
09.11.2014.

