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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Я, Яремчук Світлана Миколаївна, бажаю бути обраною 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.
Я народилась в Києві, в Святошинському районі, живу і працюю вже близько ЗО років.
Я, переконана, що громадська активність і ініціатива покращить суспільні відносини,
посилить відповідальність влади і в співпраці з громадською радою.
В 2016 році мешканцями будинку № 89А по проспекту Перемоги мене було обрано
уповноваженою особою багатоквартирного будинку (далі - «Управитель»).
За цей час я, як Управитель будинку, в якому близько 400 співвласників квартир і
нежилих приміщень, була змушена займатись не тільки технічними і організаційними
питаннями для забезпечення функціювання всіх інженерних мереж будинку, а й
соціальними. В будинку проживають декілька неповних, неблагополучних сімей, багатодітні
сім'ї, діти - інваліди. Всі вони потребують певної уваги і опіки, насамперед - матеріальної
допомоги для самого необхідного - нагодувати, одягти, навчити дітей. Діти, обмежені в
догляді, в увазі, турботі, а особливо в їжі і в одязі, потенційно можуть стати хуліганами,
злочинцями, алкоголіками, наркоманами.
Усвідомлюючи ці всі соціальні негаразди, я почала співпрацювати з 2017 року з
Благодійною організацією "Фонд Святої Марії" і ініціювала створення в кожному
конкретному місці проживання, в кожному багатоквартирному будинку благодійної
програми «Під одним дахом». Саме така назва програми спонукає заможних (забезпечених)
співвласників кожного будинку усвідомлювати необхідність допомоги незаможнім,
багатодітним, дітям - сиротам та дітям - інвалідам. Люди, що проживають в одному
багатоквартирному будинку щодня зустрічаються, спілкуються, співпрацюють і разом будуть
перейматись загальним благополуччям!
Благодійна організація "Фонд Святої Марії" буде реєструвати такі будинкові фонди і
співпрацювати з ними. Така діяльність дасть змогу конкретизувати допомогу нужденним і
здійснювати злагоджено будь-які масштабні благодійні заходи.
Ця програма, вважаю, соціально важлива, і повномасштабна реалізація можлива лише
в сприянні адміністрації району, а моя робота в Громадській Раді дасть можливість як
найшвидше реалізувати цю програму в кожному будинку району!
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