
Біографічна довідка 
уповноваженого представника інституту громадського суспільства 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Граніт» на 

участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Й  г"  V і

Романько Майя Миколаївна

Працює Пенсіонер

Число, місяць і рік 
народження

14.05.1960

Місце народження м.Новогродівка, Донецької області

Освіта Видца

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська, російська, англійська

Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

Секретар громадської ради

Трудова діяльність 1980-1990 -  музичний керівник дитячих 
дошкільних закладів «Золушка», «Октябренок», 
завідуюча дошкільним закладом «Буратино» 
2000-2012 -  директор Будинку культури «Росія» 
2020 -  завідуюча ритуальною службою КП 
«Комунтех»

Додаткова інформація Напрямок: робота у бюджетно-плановій комісії, 
комунальній сфері 
Контакти:+380501988311



Мотиваційний лист 
уповноваженого представника інституту громадянського суспільства 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Я, Романько Майя Миколаївна, йду до Громадської ради при виконкомі 

Новогродівської міської ради для реалізації свого конституційного права на 

участь в управлінні справами місцевого самоврядування. Все своє життя я 

займала активну громадянську позицію і мені не були байдужі проблеми 

оточуючих мене людей. Тому я керуюсь бажанням внести свій вклад в рішення 

проблем, які хвилюють людей у громаді, маю намір сприяти позитивному 

розвитку територіальної громади. Сподіваюсь отримати нові знання стосовно 

функціонування органу місцевого самоврядування. Маючи життєвий досвід, 

необхідні теоретичні і практичні знання, планую активно впливати на 

вирішення проблем суспільного значення.
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Інформація про результати діяльності

протягом 2018 -2020 років

1.Назва організації Об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Граніт»
2. Скорочена назва організації ОСББ «Граніт»

3. Дані про легалізацію ОСББ «Граніт» зареєстроване 18.10.2006
4. Адреса, контакти 85483, Донецька область, м. Новогродівка,

вул. Дзержинського, буд.20, 
+380668176114

5. Мета та напрями діяльності Об’єднання створене для забезпечення і 
захисту прав його членів та дотримання їхніх обов’язків, належного 
утримання та використання неподільного та загального майна. Забезпечення 
своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених 
законодавством та статутними документами.Завданням та предметом 
діяльності Об’єднання є здійснення функцій, що забезпечують сумісне 
управління , експлуатацію єдиного комплексу нерухомого майна, реалізацію 
прав власників приміщень на користування, у встановлених законом межах 
розпорядження спільним майном членів Об’єднання , належне утримання 
будинку та прибудинкової території.

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

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва
, проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Проведені роботи з благоустрою прибудинкової території-укладена 
тротуарна плитка, проведені роботи з ремонту панельних швів. Проведені 
роботи по заміні коника на даху будинку.

Голова ОСББ
Посада
М.П. (за наявності)

АлексаК.А.
Ініціали, прізвище


