
Б1ОГРАФ1ЧНА ДОВ1ДКА 
делегованого представника 

ГРОМАДСЬКО! ОРГАШЗАЦ11 «ЕВРОПЕЙСЬКА АССОЩАЩЯ БОЛГАР» 
на включения до списку кандидатю до складу громадсько! ради, як1 братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадсько*! ради при Одеськш обласнш 
державнш адмш1страци

№ 
з/п 

1

2

2
4

5

6

Найменування

Пр1зви1це, 
1м'я, по батьков!________
Число, м1сяць, р1к i м1сце 
народження____________
Громадянство__________
Посада, м1сце роботи

Зм1ст

ПАТЕЛ! НАДЫ ГЕОРГПВНА

Посада в шститут! 
громадянського 
сусп1льства__________
В1домост1 про осв1ту, 
наявн1сть наукового 
ступеня, посади, м1сця 
роботи, трудову та/або 
громадську д1яльн1сть

29.09.1993р.
смт. Тарутине, Одесько! облает!_________________
Громадянка Украши___________________________
Голова Громадсько!' органпацп «ЕВРОПЕЙСЬКА
АССОЩАЦТЯ БОЛГАР»_______________________
Голова орган!зацп

Осв1та:
- Дв1 середньо спец1альн1 осв1ти,
- голова громадсько! орган1заци «ЕВРОПЕЙСЬКА 

АССОЦ1АЦ1Я БОЛГАР».

7 Контактна 1нформац1я 
(иоип ова адреса, номер 
телефону, адреса 
електронно! попгги 
(за наявност!)

68500, Укра1на, смт. Тарутине, Одеська обл., вул.
Спортивна, 6, кв. 11.
+380934947433
nadin29091993 @gmail.com

22.02.2021р.

Делегований представник
ГРОМАДСЬКО! ОРГАН13АЦ11
«ЕВРОПЕЙСЬКА АССОЦ1АЦ1Я БОЛГАР» Н.Г. Пател!

gmail.com


В1ДОМОСТ1
про результата д!яльност! шетатуту громадянського суспктьства 

ГРОМАДСЬКО! ОРГАНГЗАЦП «ЕВРОПЕЙСЬКА АССОЩАЩЯ БОЛГАР»

ОРГАН13АЦ11д1яльност11нформую про результати дгяльност! ГРОМАДСЬКО!
«ЕВРОПЕЙСЬКА АССОЦ1АЦ1Я БОЛГАР» протягом шести м!сяц!в до дати оприлюднення 
органом виконавчо! влади пов!домлення про формування складу громадсько! рад, а саме:

№ 
з/п

В!д омоет! про 
результата д!яльност!

1 Проведен! заходи, 
досл!дження, надан! 
послуги

Змкт

1) Консультування з правових питань - постшно.
2) Надання соц!ально!, психолог!чно! допомоги соц!ально 

незахищеним верствам населения - пост!йно;
3) До введения в кра!н! карантину COVID-19 - проведения 

кулыурних, фольклорних та !сторичних заход!в, виставок.
4) Проведения нарад «круглих столгв» , обговорення 

резолюцш, висв!тлення подай CMI! сощальних мережах, 
проведения зустр!чей, збор!в з метою формування штересу! 
переконаност! одержувач!в сощально! допомоги у сп!льно! робот! 
по вир!шенню питань в т!сн!й взаемода! з органами м!сцево! 
влади та м!сцевого самоврядування - пост!йно;

5) Встановлення комун!кац!й та привертання уваги 
Верховно! Ради Укра!ни, Каб!нету м!н!стр!в Укра!н!, Оф!су 
Президента Укра!ни, м!жнародних орган!зац!й з метою 
вир!шення проблем жител!в Одесько! облает!.

2

3

Реал!зован! проекты 
виконан! програми, 
друкован! видання

Подання в!дпов!дному 
органу виконавчо! 
влади письмових 
обгрунтованих 
пропозищй! зауважень 
3 питань формування та 
реал!заци державно!', 
рег!онально1 пол!тики у 
в!дпов!дн!й сфер! та 
!нформування про них 
громадськост!_________
Р!чний ф!нансовий зв!т 
(за наявност!)_________
Тощо 
(за потребою)

1) Орган!зац!я та проведения Виставки «Бессарабський 
Ринок».

2) Сприяння подоланню насл!дк!в пандемГ! СОVID-19»;
3) Проведения культурник заход!в для д!тей сир!т п!д час 

Новор!чних! Р!здвяних свят.
4) Програма сприянню правово! об!знаност! населения

Одесько! облает!._________________________________________
Надання рекомендац!й Одеськ!й облаенш державн!й 
адм!н!страц!! щодо:

1) Реал!зац!! кулыурних, етн!чних та !сторичних заход!в 
серед нац!ональних меншин Одесько! облает!;

2) Реал!зац!! «СШЛЬНОТ ПРОГРАМИ заход!в для 
задоволення потреб населения та покращення ефективност! 
виконання пол!ц!ею покладених на не! завдань в Одеськ!й 
облает!»;

3) Сприяння участ! громадськост! у форму ванн! та 
реал!зац!! державно!, репонально! пол!тики.

4

5

22.02.2021р.

Голова орган1зацГ1 Н.Г. Пател!



МОТИВАЩЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника шетитуту громадянського суспшьства

Я, ПАТЕЛ! НАДЫ ГЕОРГПВНА, е головою Громадсько! орган!зацГ1 «ЕВРОПЕЙСЫСА 
АССОЦ1АЦ1Я БОЛГАР». Сп!льно з членами орган!заци активно займаюсь громадською 
д!яльн!стю. П!дходжу до роботи комплексно, системно i активно орган!зовую та реал!зую 
культурш, та юторичн! заходи серед нац!ональних менпшн Одесько! облает!, захищаю права 
громадян, активно захищаю права сощально незахищених громадян. Вважаю таку роботу cboim 
громадянським обов'язком.

Я ретельно оц!нюю св!й 5-р!чний досв!д громадськоТ д!яльност!, ретельно анал!зую д!юче 
законе давство УкраУни, розпорядження го лови Одеськ!й обласн!й державн!й адм!н!страц!1, 
р!шення Одесько! обласно!' ради, готую ! надаю рекомендацп органам державно! влади та 
м!спевого самоврядування щодо реалпацп та захисту прав жител!в Одесько! облает!. Маю 
професшн! навички у сфер! кулыури, !стор!!.

Метою мое! участ! в робот! громадсько! ради при Одеськш обласн!й державнш 
адм!н!страц!! е реал!зац!я та захист законних особливих, !сторичних, кулыурних, соц!альних, 
творчих, в!кових та шших прав та !нтерес!в жител!в Тарутинського району, та вс!е! Одесько! 
облает!.

У склад! громадсько! ради, серед !нших член!в громадсько! ради я зможу б!льп1 ефективно 
реал!зовувати св!й досв!д та профес!онал!зм на користь громадянського сусп!льства Одесько! 
облает!. Я впевнена, що моя профес!йна спроможн!сть ! прагнення долучитися до позитивних 
зм!н у Одесько! облает! та кра!н! в!дпов!дають посад! члена громадсько! ради при Одеськ!й 
обласн!й державнш адм!н!страц!!.

22.02.2021р.

Делегований представник
ГРОМАДСЬКО! ОРГАН13АЦП
«ЕВРОПЕЙСЬКА АССОЦ1АЦ1Я БОЛГАР» Н.Г. Пател!
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