Біографічна довідка Мажар Ольги Іванівни
Народилася у місті Білгород –
Дністровському Одеської області ________. У
1970 пішла до школи № 6 міста Білгород –
Дністровського. У 1980 році закінчила 10
класів середньої школи № 65 ГРВН (вітчим –
військовий, проходив службу у групі
Радянських військ в Німеччині.
У 1980 році поступила на денну форму
навчання та у 1984 році закінчила Київський
торгівельно-економічний
інститут
за
спеціальністю
«Товарознавець
вищої
кваліфікації».
З 1984 по 1987 роки працювала в системі Управління робітничого постачання Комі
АРСР заступником начальника, а потім начальником відділу робітничого постачання.
У 1987 році переїхала жити до України та була обрана заступником голови
правління по кадрової, загальної, організаційної роботі та соціальним питанням Білгород –
Дністровського районного споживчого товариства у системі споживкооперації України.
Очолювала роботу секретаріату правління, відділу кадрів, оргвідділу та архіву, роботу з
Цивільної Оборони та військового обліку. Була головою комісії квартирного обліку та
комісії по роботі з багатодітними і малозабезпеченими сім'ями у системі РАЙПО. Була
керівником школи – магазину РАЙПО. Вела роботу школи з економічного навчання та
роботу з молоддю, постійно діючі курси з перепідготовки і підвищення кваліфікації
спеціалістів середньої ланки та працівників масових професій.
У 1989 році закінчила курси робітників кадрових служб, добре знаюся на кадрової
роботі.
У 1997 році в зв'язку з закінченням терміну виборної посади звільнилася.
У 1998 році вступила до Одеського державного економічного університету на
спецфакультет за спеціальністю «Фінанси».
З вересня 1999 по лютий 2001 року займала посаду начальника відділу кадрів ТОВ
«Вінконцерн» на контрактній основі.
У 2000 році отримала сертифікат по закінченню тренінгу командної роботи.
З січня 2003 по квітень 2011року працювала на посаді начальника
Білгород – Дністровської об'єднаної філії платників податків України у Одеській області.
З травня 2011 року по листопад 2016 працювала на посаді головного консультанта
Територіального відділення в Одеській області Всеукраїнської Громадської організації
Асоціація платників податків України.
З грудня 2016 року по теперішній час - Місцевого відділення Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація платників податків України» в
Білгород – Дністровському районі Одеської області.

30 липня 2019 року

Мотиваційний лист
Мажар Ольги Іванівни представника місцевого відділення Асоціації
платників податків України у Білгород-Дністровському районі

Я, Мажар Ольга Іванівна,хочу бути в складі громадської Ради, щоб як член громади, приймати
активну участь в перебудові країни в нашому регіоні. Без участі громадян ніякі зміни не можуть
бути втілені в життя. Працюючи разом з представниками влади громадяни скоріше зможуть
прийняти та почати реформи влади у своєму місті, селищі. З людьми треба розмовляти, а люди
повинні тебе почути. Працюючі в системі потребкооперації я працювала з багатьма людьми,
зв*язки з якими підтримую досі. Працючи в місцевому відділенні я разом з представниками РДА
та Райради постійно бувала в селах району, де проводила семінари, зустрічі, круглі столи, добре
знаюся на потребах та проблемах людей.

Як представник ГР хочу і надалі працювати в громаді, надаючі:

1. консультативно-дорадчу допомогу

2. волонтерську допомогу

3. правову допомогу в соціальних питаннях

4. допомогу в написанні грантів для отримання коштів на соціальні проекти

5. втілювати в життя сел пілотні проекти для покращення єкономічної та соціальної сітуаціїї, які
проводе влада та волонтерські організації.

Хочу та вмію згуртувати людей для вирішення невідкладних питань, які потребують негайної участі
кожного мешканця.

Мажар О.І.

Інформація про діяльність МІСЦЕВОГО ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ» у Білгород - Дністровському районі Одеської області за 2017 - 2019 роки

МВ ВГО «АППУ» у Білгород - Дністровському районі Одеської області проводить роботу по захисту
прав і законних інтересів платників податків в економічній, правовій, соціально-трудовій та інших
сферах їх діяльності, представництву інтересів членів Асоціації на національному, галузевому та
місцевому рівні, а також сприяє створенню в Україні умов для становлення та пріоритетного
розвитку національного підприємництва.
Цілі і завдання цієї роботи полягають у наступному.
Відділення веде постійну освітню та роз'яснювальну роботу серед населення міста та
району з підвищення податкової грамотності і вивченню змін у законодавстві, що регулює
підприємницьку діяльність, шляхом організації та проведення інформаційних семінарів, на які
запрошуємо фахівців районного Центру Зайнятості, Фонду соціального страхування від тимчасової
втрати працездатності, Управління Пенсійного Фонду України в Білгород-Дністровському районі.
У 2017-19 роках у відповідності зі своїми цілями і завданнями відділенням була проведена
наступна поточна робота:
- семінари для бухгалтерів і фінансистів підприємств і фізичних осіб - підприємців з питань
мінливих вимог чинного законодавства по сплаті податків і зборів щоквартала;
- у 4 кварталі 2017 та 2018 «круглий стіл» Громади міста, на якому обговорювалися
«Проблемні питання у діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва»;
- звернулися з листом до мера міста і депутатів міської ради з пропозицією про перегляд
розміру фіксованих ставок єдиного податку в сторону зменшення для фізичних осіб підприємців
другої групи на 2017 та 2019 роки; депутати підтримали нашу пропозицію;
- участь у роботі громадської ради при Білгород-Дністровській районній державній
адміністрації;
- участь у роботі громадської ради при при Білгород-Дністровському виконавчому комітеті
міської ради у 2017році;
- участь у роботі постійних депутатських комісій Білгород-Дністровської міської ради VII
скликання;
- участь у робочих комісіях Білгород-Дністровської міської ради;
- участь у роботі Ради підприємців при Білгород-Дністровському виконавчому комітеті
міської ради.
Інша громадьска діяльність згідно напрямків діяльності ГО.

МАЖАР О. І.

