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Самойлова Алла Володимирівна
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Працює Голова Галицинівського сільського споживчого 
товариства

Число, місяць і рік 
народження

18.05.1958

Місце народження м.Юрга, Кемеровської області

Освіта Середня -  спеціальна

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська та російська вільно, англійська зі 
словником

Нагороди, почесні 
звання

Подяки та грамоти Галицинівської сільської ради, 
Г алицинівської загальноосвітньої школи та 
Марийської райдержадміністрації

Досвід роботи у 
виборних органах

Протягом 15 років перебувала у складі 
Виконавчого комітету Галицинівської сільської 
ради

Трудова діяльність 3 1996 - голова Галицинівського сільського 
споживчого товариства

Додаткова інформація Напрямок: економіка, розвиток інфраструктури, 
реалізація проектів та налагодження зв’язків 
Контакти: +380958817756



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
стосовно участі у роботі ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВИКОНКОМІ 

НОВОГРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2022 РОКИ

Метою подання моєї кандидатури для участі у роботі Громадської ради 
при виконкомі Новогродівськї міської ради на 2021-2022 роки є моя 
професійна і громадянська позиція.

Вважаю, що сприяння реалізації громадянами конституційного права 
на участь в управлінні державними справами, здійсненні громадського 
контролю за діяльністю органу та сприяння врахуванню органом громадської 
думки під час формування та реалізації державної політики є ключовим 
завдання всієї спільноти.

Вважаю, що зможу своїми професійними якостями та досвідом усіляко 
сприяти забезпеченню діяльності Громадської ради при виконкомі 
Новогродівськї міської ради на 2021-2022 роки.

Готова гідно та ефективно здійснювати основні завдання Громадської 
ради при виконкомі Новогродівськї міської ради на 2021-2022 роки щодо 
вивчення громадської думки шляхом: проведення соціологічних досліджень 
та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних 
матеріалів, фокус-групи тощо); створення телефонних "гарячих ліній", 
проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у 
друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення 
позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян 
пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської 
думки.

Бачу свою участь у форматі підготовки пропозицій до орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення, 
підготовці та поданні органу пропозиції щодо організації консультацій з 
громадськістю; поданні органу обов'язкових для розгляду пропозицій з 
питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також 
щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування 
та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи, 
здійсненні громадського контролю за врахуванням органом пропозицій та 
зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї 
діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його 
володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, 
інформуванні в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, 
прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший



прийнятний спосіб; зборі, узагальненню та поданню органу інформації про
пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, 
які мають важливе суспільне значення; організації публічних заходів для 
обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно- 
територіальної одиниці; підготовці та оприлюдненню щорічного звіту про 
свою діяльність.

13.01.2021 А.В. Самойлова



Інформація про результати діяльності 
ГАЛИІМНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

протягом 2018 -2020 років

1. Назва організації Галицинівське сільсьське споживче товариство

2. Скорочена назва організації Галицинівське ССТ

З л г  • • • • ••• • 1 • •. Дані про легалізацію організації ідентифікаційний код юридичної особи 
24066676, дата державної реєстрації: 20.06.1996, Дата запису в Єдиному 
державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про юридичну особу: 01.12.2005, Номер запису:
12441200000000257

і
4. Адреса, контакти: Україна, 85620, Донецька область, Мар’їнський район, 
с. Галицинівка, вул. Івана Середи, 2а, номер телефону: 095-881-77-56, 
електронна адреса: 89soul@ukr.net

і
5. Мета та напрями діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі 
виконавчої влади: голова Галицинівського сільського споживчого 
товариства Самойлова Алла Володимирівна на протязі останніх 15 років 
перебувала у складі Виконавчого комітету Галицинівської сільської ради

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

В 2018 році заплановано проект за назвою «Допоможи 
військовослужбовцям». Метою вказаного проекту була допомога 
військовослужбовцям, які приймають участь в Операції об'єднаних сил на 
території Галицинівської сільської ради. За кошти Галицинівського 
сільського споживчого товариства закуплено та передано каструлі з 
кришками різного діаметру, сковороди з кришками, столові приладдя (ложки, 
виделки, ножі), сокири, газові балони для розведення вогнищ, губки та 
щкребки для миття посуду, рукомийники пластикові та розпилювачі для 
літнього душу. Вказаний проект реалізовано успішно.
В 2019 році заплановано проект за назвою «Допоможи школярам». Метою 
вказаного проекту була допомога Галицинівській загальноосвітній школі. За 
кошти Галицинівського сільського споживчого товариства школі закуплено 
та передано столові приладдя для харчоблоку, а саме: тарілки, виделки, 
ложки, сушарки. Вказаний проект реалізовано успішно.
В 2020 році надавався цемент для встановлення дитячого майданчику в

і

mailto:89soul@ukr.net


с.Г алицинівка.
На 2021 рік запланований проект «Озеленення скверу». Метою проекту є: 
насадження дерев та квітів поряд з дитячим майданчиком, зупинкою 
громадського транспорту та магазином.

Г олова
Галицинівського сільського 
споживчого товариства

М.П. (за наявності)

і


