Мотиваційний лист
писаря «Миколаївського районового козацького товариства ім. Іві
Сірка» Чорноморського козацького з’єднання відносно безпосеред!
у іасті в роботі Громадської ради при Миколаївській райдержадмінісі
Метою моєї участі в роботі Громадської ради при Микола!
§
р^йдержадміністрації - є реалізація на території Миколаївського
державної політики щодо підтримки та допомоги воїнам АТО та
п] оведення урочисто-святкових заходів, в яких беруть участь предел
кс зацтва, організація заходів щодо формування у підростаючого пок{
д |х у патріотизму на традиціях українського козацтва.

»«,

Основними моїми завданнями у роботі громадської ради будуть:
сприяння реалізації воїнами АТО та ООС, представниками коіа атва
та

молоддю

конституційного

права

на

участь

в

уп раш нні

державними справами;
сприяння

врахуванню

Миколаївською

райдержадмініст|

громадської думки під час формування та реалізації дер^
політики;
проведення громадського моніторингу за діяльністю Микола'^

зКОІ

райдержадміністрації.
І У складі громадської ради, серед інших авторитетних предстаі

ЇК1В

громадськості, я зможу максимально ефективно реалізувати свій доавш та
л.

1
і

професіоналізм

на

користь

суспільства

Миколаївського

райовШ Я

впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучит&$ до
позитивних змін у країні відповідають посаді члена Громадської ра,|щпри
Миколаївській райдержадмі ністрації.
Писар Миколаївського районового
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Мотиваційний лист
лови Миколаївської районної організації профспілки працівників

«ти

ішауки України відносно безпосередньої участі в роботі Громадської! Іди
при Миколаївській райдержадміністрації
Метою

моєї

участі

в

роботі

Громадської

ради

при

Микола|

зКІИ

рфдержадміністрації - є реалізація на території Миколаївського району дер

зної

пАиітики щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавсі

ІПР°

п} ацю, дотриманням законодавства про охорону праці, створення безпеї IX і
І
н( шкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов
Інам
гі| офспілкової організації, проведення урочисто-святкових заходів, в яких

Ьуть

уі зсть представники профспілки освіти і науки, організація надання допомоги

Знам

пДІофспілки, організація оздоровлення та відпочинку для членів профспілки.
Основними моїми завданнями у роботі громадської ради будуть:
І
сприяння реалізації членами профспілкової організації працівників^

Ї1ТИ

і науки конституційного права на участь в управлінні держ^

1МИ

справами;
сприяння

врахуванню

Миколаївською

райдержадмінісі

Цєю

громадської думки під час формування та реалізації державної полі]

ГІ1

проведення громадського моніторингу за діяльністю Миколг

жої

райдержадміністрації.
У

складі

громадської

ради,

серед

інших

авторитетних

предстг]

ків

громадськості, я зможу максимально ефективно реалізувати свій дос

та

професіоналізм на користь суспільства Миколаївського району. Я впевне

5 що

моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних

н у

країні відповідають посаді члена Громадської ради при Миколг

кій

райдержадміністрації.
Голова Миколаївської районної
організації профспілки працівників
освіти і науки України
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Л. Д. Щербиі

Мотиваційний лист
олови Миколаївської районної організації в Одеській області ВсеукраїнЯ&ої
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» відносні
безпосередньої участі в роботі Громадської ради при Миколаївській*
райдержадміністрації
Метою

моєї

участі

в

роботі

Громадської

ради

при

Миколаїв» кій

рс ^держадміністрації - te реалізація на території Миколаївського району деряиФної
п< літики щодо підтримки та допомоги особам з інвалідністю - учасникам лііяиацп
н; слідків аварії на Чорнобильській АЕС, проведення урочисто-святкових захдцв, в
яішх беруть участь ліквідатори аварії та всіляке сприяння вирішення питаїрд які
ві никають у представників громадської організації.
Основними моїми зквданнями у роботі громадської ради будуть:
сприяння реалізації особами з інвалідністю - учасникам лп— аіпї
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС конституційного права науйшсть
в управлінні державними справами:
сприяння

врахуванню

Миколаївською

райдержадмініст^йією

громадської думки під час формування та реалізації державної полі|Щи;
проведення громадського моніторингу за діяльністю Миколаяажої
райдержадміністрації.
У

складі

громадської

ради,

серед

інших

авторитетних

предст^йШків

громадськості, я зможу максимально ефективно реалізувати свій до(ЗШ та
І
професіоналізм на користь суспільства Миколаївського району. Я впевнеіящ що
моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних ggpi у
країні відповідають посаді члена Громадської ради при Миколащ§.кій
І райдержадміністрації.

Голова Миколаївської районної
організації в Одеській області
|

Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Союз Чорнобиль України»

С. І. Слабеї

Мотиваційний лист делегованого представника інституту
громадянського суспільства

Я, Кудерська Ірина Іванівна - голова Миколаївської районної організації
профспілки працівників культури України мотивую делегування для участі в
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при
Миколаївській районній державній адміністрації тим, що
здійснюватиму
громадський контроль за додержанням законодавства про працю, дотриманням
законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці,
належних виробничих та санітарно-побутових умов, виплат заробітної платні та
інших соціальних виплат, передбачених законодавством України та діяльністю
голови Миколаївської районної державної адміністрації.
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Мотиваційний лист
голови Миколаївської районної Одеської області профспілкової оргаЦЗДцн
і
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працівників охорони здоров’я відносно безпосередньої участі в ро(
Громадської ради при Миколаївській райдержадміністрації
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рг ^держадміністрації - є реалізація на території Миколаївського району дерЙИ^нОЇ
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не лі гики щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавств* про
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пЛацю, дотриманням законодавства про охорону праці, створення, безперщх і
не шкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових |£ |ю в ,
п{ оведення урочисто-святкових заходів, в яких беруть участь предстІмики
профспілки охорони здоров’я, організація надання допомоги членам профспілк|
Основними моїми завданнями у роботі громадської ради будуть:
сприяння реалізації членами профспілкової організації прашвШ-шв
охорони здоров’я конституційного права на участь в управлінні
державними справами;
сприяння

врахуванню

Миколаївською

райдержадміністМИїєю

громадської думки під час формування та реалізації державної полг|цір;
проведення громадського моніторингу за діяльністю МиколайНВжої
райдержадміністрації.
У

складі

громадської

ради,

серед

інших

авторитетних

предстй

громадськості, я зможу максимально ефективно реалізувати свій дос
і

професіоналізм на користь суспільства Миколаївського району. Я впевне
моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних
І країні відповідають посаді члена Громадської ради при Миколг
райдержадміністрації.
Голова Миколаївської районної
Одеської області профспу
організації працівникі
охорони здоров’я
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І. Й. Петричені

Мотиваційний лист
і
голови громадської організації ветеранів Миколаївського районі
С|деської області відносно безпосередньої участі в роботі Громадсько'| ІДИ
при Миколаївській райдержадміністрації
і

|

Метою моєї участі в роботі

рфдержадміністрації -

Громадської ради при Миколаі|

є реалізація на території Миколаївського

д( зжавної політики щодо підтримки та допомоги ветеранів війни, праці|
ві іни та інших пенсіонерів, проведення урочисто-святкових заходів,
зуть участь ветерани війни, праці, діти війни та інші пенсіонери.
< Основними моїми завданнями у роботі громадської ради будуть:
сприяння реалізації ветеранами війни, праці, дітьми війни та п
пенсіонерами

конституційного

права

на

участь

в упре

державними справами;
сприяння

врахуванню

Миколаївською

райдержадміністї

громадської думки під час формування та реалізації дері
політики;

і

проведення громадського моніторингу за діяльністю Микола'^

>К01

райдержадміністрації.
У складі громадської ради, серед інших авторитетних предстаї
громадськості, я зможу максимально ефективно реалізувати свій до<І
професіоналізм

на

користь

суспільства

Миколаївського

райоі

впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучиті
позитивних змін у країні відповідають посаді члена Громадської раї
Миколаївській райдержадміністрації.

Голова громадської організації
ветеранів Миколаївського району
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