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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
щодо участі в роботі Громадської ради при виконкомі 

Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області

Я, Сердюк Олександр Іванович, висловлюю свою готовність до активної 
участі в роботі Громадської ради при виконкомі 
Новогродівської міської ради.

Мета: забезпечити та впровадити ефективну співпрацю із управліннями 
та відділами виконавчого комітету щодо участі громадськості у впровадженні 
в Новогродівський громаді державної політики із питань розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції, підтримки розвитку фермерських 
господарств та сільської кооперац ії, земельних відносин.

Був депутатом VI та VII скликань Миколаївської сільської ради, 
очолював постійну депутатську комісю з питань агропромислового 
комплексу, охорони навколишнього середовища та регулювання земельних 
відносин.

Маю великий практичний досвід, теоретичні знання та професійні 
контакти з питань роботи фермерських господарств, придбання, використання 
та обслуговування сільськогосподарської техніки, роботи з землею, питань 
оренди землі, пайових ділянок, бо більше 10 років займаюсь землеробством. 
Є членом комітету з розвитку агропромислового комплексу та 
підприємницької діяльності донецької торгово -  промислової палати.

Маю професійні контакти, наробки та конкретні практичні матеріали 
щодо впровадження реформи децентралізації, формування внутрішньої 
політики в умовах новоствореної громади.

З урахуванням викладеного, я вважаю, що маю достатній досвід, знання 
та професійні контакти за допомогою яких зможу запропонувати реальні 
кроки у впровадженні державної політики на рівні громади з питань розвитку 
агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та підтримки 
розвитку фермерських господарств.

Підтримка професійних партнерів та наявність контактів серед фахового 
середовища дасть мені можливість в реальному часі вивчати думку 
громадськості за напрямками запропонованої роботи.

Висловлюю свою готовність до активної участі в роботі Громадської 
ради, у тому числі у впровадженні державної політики на рівні громади з 
питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних 
відносин та підтримки розвитку фермерських господарств.

О.І.Сердюк



Інформація про результати діяльності

протягом 2018 -2020 років

1. Назва організації Об*єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Парадіз»

2. Скорочена назва організації ОСББ «Парадіз»

3. Дані про легалізацію організації ОСББ зареєстроване 14.10.2014

4. Адреса, контакти 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. 
Центральна, буд.37 , тел.+380501525157

5. Мета та напрями діяльності.
1 .Об*є^нання створене для забезпечення і захисту прав його членів та 
дотримання ними своїх обов*язків, належного утримання та використання 
спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для 
сплати всіх платежів.
Завданням та предметом діяльності Об*єднання є: забезпечення реалізації 

прав співвласників на володіння та користування спільним майном; 
забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та 
прибудинкової території;
сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг 

належної якості за обґрунтованими цінами; виконання співвласниками своїх 
зобов*язань, пов*язаних з діяльністю об*єднання; 
здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі виконавчої 
влади. Немає
7.-Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. 
Проведені роботи по заміні м*якої покрівлі над одним під*їздом за рахунок

ОСББ.

О.Б.Бурік
Ініціали, прізвище


