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BIДOMOCTI 
про результати дiяльностi iнституту громадянського суспiльства 

ГРОМАДСЬКОI ОРГ AHIЗAЦII «РОЗА BITPIB» 

Iнформую про результати дiяльностi ГРОМАДСЬКОI ОРГ AHIЗAЦII «РОЗА BITPIB» 
протягом шести мiсяцiв до дати оприлюднення органом виконавчо'i влади повiдомлення про 
формування складу громадсько'i рад, а саме: 

№ 
з/п 

1 

2 

Вiдомостi про 
результати дiяльностi 

Проведенi заходи, 
дослiдження, наданi 
послуги 

Реалiзованi проекти 
виконанi програми, 
друкованi видання 

Голова органiзацi'i 

01.02.2021 р. 

Змiст 

1) Консультування з правових пи-�;ань - постiйно.

2) Надання соцiально'i, психологiчно'i та благодiйно'i
допомоги соцiально незахищеним верствам населения
постiйно;
3) Встановлення комунiкацiй та привертання уваги Верховно'i

Ради Укра'iни, Кабiнету мiнiстрiв Укра'iнi, Офiсу Президента

Укра'iни, мiжнародних органiзацiй з метою вир1шення
проблем жителiв Одесько'i областi.

1) Соцiальний проект «БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦIЯ», Сприяння створенню системи
комплексного розв 'язання основних правових проблем,
Програма сприяння реформуванню ветеранського руху в
Одеський областi з метою посилення захисту прав учасникiв
бойових дiй та сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв.
2) Програма сприянню правово'i обiзнаностi населения
Одесько'i областi.

Цховребов Р.Т. 



МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ 
. . 

делегованого представника шституту громадянського сусшльства 

Я, Цховребов Руслан Тамерланович, е головою Громадсько1 органiзацi1 «РОЗА ВIТРIВ» ( з 
2017 р. - до теперiшнього часу). Спiльно з членами органiзацi1 активно займаюсь громадською 
дiяльнiстю. Пiдходжу до роботи комплексно, системно i активно захищаю права соцiально 
незахищених громадян. Вважаю таку роботу своi'м громадянським обов'язком. 
Я ретельно оцiнюю свiй 3-рiчний досвiд громадсько1 дiяльностi, ретельно аналiзую дiюче 
законодавство Украi'ни, розпорядження голови Одеськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацi1, 
рiшення Одесько1 обласно1 ради, готую i надаю рекомендацi1 органам державно1 влади та 
мiсцевого самоврядування щодо реалiзацi1 та захисту прав жителiв Одесько1 областi. Маю 
професiйнi навички у сферi права, економiчно1 дiяльностi та державного управлiння. 
Метою моеi' участi в роботi громадсько1 ради при Одеськiй обласнiй д ржавнiй адмiнiстрацi1 е 
реалiзацiя та захист законних економiчних, соцiальних, творчих, вiкових та iнших iнтересiв 
жителiв Одесько1 областi i перш за все учасникiв бойових дiй та членiв 1х сiмей, осiб з 
обмеженими можливостями, внутрiшньо перемiщених осiб. 
У складi громадсько1 ради, серед iнших членiв громадсько1 ради я зможу бiльш ефективно 
реалiзовувати свiй досвiд та професiоналiзм на користь громадянського суспiльства Одесько1 
областi. Я впевнений, що моя професiйна спроможнiсть i прагнення долучитися до позитивних 
змiн у краi'нi вiдповiдають посадi члена громадсько1 ради при Одеськiй обласнiй державнiй 
адм1юстрацi1. 

Делегований представник 
ГРОМАДСЬКОI ОРГ AHIЗAЦII 
«РОЗА ВIТРIВ» 

01.02.2021 р. 

Цховребов Р. Т. 




