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Ініціативній робочій г рупі з
підготовки установчих зборів
інститутів громадянського
суспільства з формування
Громадської ради при
Святошинській районній в
м. Києві державній адміністрації

М О Т И В А Ц ІЙ Н И Й Л И С Т
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Н ікульшин Дмитро Олександрович, як голова Правління
Благодійної організації «Київський міський благодійний фонд «Рідна оселя»,
обраний делегатом для прийняття участі в установчих зборах по формуванню'
нового складу громадської ради при Святош инській районній в місті Києві
державній адміністрації.
Під час обговорення моєї кандидатури для делегування на участь в
уставних зборах, на засіданні Правління фонду, основним та вирішальним
критерієм на користь моєї кандидатури став мій багаторічний досвід роботи, як
у фонді так і в громадській раді при Святош инській районній в м. Києві
державній адміністрації. Зокрема, в 2016-2018 роках я був головою громадської
ради при Святош инській районній в м. Києві державній адміністрації
Для мене особисто - участь у роботі громадської ради це насам перед
розвиток та побудова громадянського суспільства. Адже лиш е співпраця
місцевих органів влади з громадськістю зможе допомогти побудувати
розвинену країну, в якій кожен громадянин буде мати впевненість в своєму
майбутньому та можливість розвиватися.
Оскільки наш фонд в переважній більшості проводить свою діяльність
у Святош инському районі, вважаю за необхідне долучитися до роботи саме
Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній
адміністрації. Впевнений, що спільними зусиллями ми досягнем о баж аного
результату та змож ем о навести лад у різних сферах життєдіяльності району.
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Так, особисто я постійно долучаюся до різних акцій на противагу
незаконним забудовам, які поглинули Київ та Святош инський район зокрема.
Кілька років поспіль разом з ініціативною групою відстою ю права святошинців
на збереження
парку «Інтернаціональний»
від забудови, зокрема у
Господарському суді м. Києва, Північному апеляційному господарському суді.
Верховному Суді України. Беру безпосередню участь у різного роду
благодійних акціях, які покликані допомогти дітям та дорослим, які потрапили
в складу життєву ситуацію. Проводжу ю ридичні консультації для киян та
громадських організацій.
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