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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Кокшоров Ігор Геннадійович, бажаю бути обраним до нового складу Громадської 
ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації з метою реалізації 
конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення 
громадського моніторингу за діяльністю Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації у частині, що стосується врахування громадської думки під час формування 
та реалізації державної, регіональної політики.

Маю досвід роботи з Святошинською районною в місті Києві державною 
адміністрацією в якості депутата районної ради народних депутатів в 1992 -  1994 рр.

Я вже ЗО років живу і працюю в Святошинському районі м. Києва. Тут народилися 
мої діти, тут вони навчаються, а старший син працює в Святошинському районі. Активна 
життєва позиція і загострене почуття справедливості стали причиною моєї громадської 
діяльності. Як депутат, я кожен день спілкувався зі своїми виборцями і переймався 
проблемами найбільш незахищених верств населення -  інвалідів, Інвалідів спорту, інвалідів 
праці, людей з фізичними вадами від народження.

Так в 2015 році разом з однодумцями була створена громадська організація 
«СПІЛКА ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ», яка тільки на протязі 2019 року надала матеріальну 
допомогу інвалідам на суму більше 150 000 гривень за рахунок спонсорів -  людей не 
байдужих до проблем інвалідів. Я все життя займався спортом, отримував травми і знаю, як 
психологічно важко почуваються ті, які вже не можуть відновити свої можливості або 
здійснити свої мрії. Таких людей багато, а тим паче зараз, враховуючи війну на сході, 
кількість травмованих від автомобільних аварій і з інших причин.

Моя мета і нашої громадської організації створити умови для психологічної і 
фізичної реабілітації інвалідів. Нашими стараннями в Святошинському районі вже відкрито 
два реабілітаційних центра, але цього не достатньо. Необхідне не тільки лікування -  люди 
потребують спілкування, позитивні емоції! Жага до життя спонукає до діяльності, до 
творчості, до змагань! Я хочу реалізувати ідею створення клубу для людей з фізичними 
вадами, де вони будуть мати можливість реалізувати свою мету і бажання -  освоїти 
доступну для себе спеціальність, - ІТ спеціаліста, юриста, психолога, соціолога і т.д., а 
також обрати відповідний вид спорту, приймати участь у змаганнях. Ці люди дуже 
відповідальні, креативні але дуже нужденні -  треба їх тільки об'єднати і вони самі себе 
реалізують! Наше завдання створити для них матеріальну базу і я маю надію, що в 
співпраці з Святошинською у м. Києві районною адміністрацією, ми це зможемо!
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