БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Шмаглюченко Олег Іванович
Народився _______ в селі Шабо
Білгород-Дністровського району Одеської
області.
У 1999 році розпочав навчання у
Білгород-Дністровській загальноосвітній середній школі №6. З 2005
по 2008 р. навчався у міському ліцеї, який закінчив з відзнакою.
У 2008 році вступив на навчання до Одеського національного
економічного університету, який закінчив у 2014 році з відзнакою.
З 2014 року місце проживання – с.Бритівка БілгородДністровського району Одеської області. Тимчасово не працює.
Бере активну участь у житті району та міста на громадських
засадах.
Неодружений, дітей немає. Не є членом політичних партій.
Судимість відсутня.

Мотиваційний лист представника громадської організації «Асоціація
Акерманських Автомобілістів» Шмаглюченка О.І. щодо мотивів участі
у громадській раді при Білгород-Дністровській райдержадміністрації
Одним із основних мотивів бути обраним до складу громадської ради при
районній адміністрації, як активним громадським діячем, є сприяння реалізації
громадянами їх права на участь у формуванні державної та регіональної
політики на території Білгород-Дністровського району, зокрема врахування
місцевими органами влади думки громад під час прийняття рішень, які є
важливими для соціально-економічного розвитку району.
Як представник громадської організації, метою якої є сприяння захисту
прав і свобод, задоволенню суспільних інтересів громадян щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху, проведення заходів з підготовки водіїв,
організованого зберігання, технічного обслуговування і ремонту транспортних
засобів, планую брати участь у проведенні консультацій з громадськістю та
моніторингу результатів діяльності органів влади у сфері автомобільних
перевезень у районі та автомобільного транспорту загального користування в
цілому.
Маю намір бути членом одного з профільних комітетів, що будуть створені у
громадській раді, який займатиметься проблематикою автомобільних
перевезень у Білгород-Дністровському районі. За результатами роботи в
комітеті сприятиму підготовці пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів
щодо розвитку сфери автомобільного транспорту загального користування.
Братиму участь у заходах на території району, що сприятимуть створенню умов
безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів – мешканців
нашого району.
Планую також працювати у напрямку захисту екології району. Зокрема,
маю намір брати участь у робочих групах, комісіях та інших дорадчих органах,
що будуть працювати у напрямку захисту довкілля від шкідливого впливу
автомобільного транспорту.
Під час навчального року спільно з громадськими організаціями освітнього
спрямування планую сприяти та брати участь у заходах для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів щодо запобігання дитячому дорожньотранспортному травматизму, виховання у молоді особистої відповідальності за
додержанням правил дорожнього руху тощо.
Маю намір працювати й для вирішення інших питань на громадських
засадах.
Одним із мотивів вступу до складу громадської ради є можливість обміну
досвідом з представниками інститутів громадянського суспільства різного
спрямування, участі в організації та проведенні семінарів, конференцій,
круглих столів, інших відкритих заходів для громадськості району.
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