
Додаток 2
Біографічна довідка 

уповноваженого представника інституту громадянського суспільства
«Свій Шлях»

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Ж Кобаса Дмитро Федорович

Працює ДП «Селидіввугілля», ВП «Охорона» нач. 
Дільниці

Число, місяць і рік 
народження

07.05.1987р.

Місце народження м. Новогродівка
Освіта Вища, ДонНУ, обліково -  фінансовий факультет
Науковий ступінь, 
вчене звання

Магістр з фінансів

Володіння мовами українська, російська
Нагороди, 
почесні звання

-

Досвід роботи у 
виборних органах

6 років

Трудова діяльність Приватний підприємець
Додаткова інформація Контактна інформація +380506135066. 

Можливий напрямок роботи у громадській раді: 
діяльність у сільсько-господарскій сфері.



М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

Кобаса Дмитро Федорович

Я хочу бути обраним до складу Громадської ради при виконкомі Новогродівської 
міської ради у Донецькій області, бо хочу сприяти розвитку вільного підприємництва у 
громаді, шляхом активної роботи в Громадській раді.

Спільно з органами виконавчої влади хочу вирішувати питання, що стосуються 
суспільно-економічного розвитку громади, реалізації та захисту прав і свободи громадян, 
задоволення їх економічних та соціальних інтересів.



Додаток 4
Інформація про результати діяльності 
Громадської організації «Свій шлях»

Протягом 2019 - 2020 року

1. Громадська організація «Свій шлях»

2. Скорочена назва ГО «Свій шлях».

3. Громадське об’єднання було зареєстровано 22 лютого 2019 року, 
реєстраційна дія № 12751020000000333. Ідентифікаційний код 42838041. 
До цієї відомості прикріпляємо додаток «Відомості с єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України» для підтвердження вище 
зазначеної інформації.

4. Адреса, контакти: Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 19. Телефон +380954443177.

5. Основною метою діяльності Організації є координація 
діяльності членів товариства, щодо спільної реалізації, задоволення та 
захисту соціальних, національно-культурних інтересів, прав та свобод 
громадян.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органі 
виконавчої влади відсутній.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
На початку своєї діяльності було організовано ряд культурних заходів для 
дітей м. Новогродівка. За рахунок благодійних коштів організація 
забезпечувала продовольчими наборами пенсіонерів міста.

О.С. Бєлозуб


