БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника Сотні с. Монаші
Міжнародної громадської організації «Козацтво
Запоріжське»
Прізвище, ім’я, по батькові: Трегубенко Григорій
Федорович
Посада в ІГС: член Ради Старшини Монашівської
сотні
Громадянство: Україна
Освіта: вища, Московський інститут харчової промисловості, інженер
Науковий ступінь, вчене звання: не має
Державні нагороди, почесні звання: не має
Володіння мовами: українська, російська, англійська
Загальний стаж роботи: 45 років
Громадська, у тому числі депутатська діяльність: депутат БілгородДністровської районної ради трьох скликань

15.07.2019 року

Г.Ф.Трегубенко

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Трегубенка Григорія Федоровича
представника Монашської сотні Міжнародної громадської організації
«Козацтво Запоріжське»

Я, Трегубенко Григорій Федорович, представник Сотні с. Монаші
Міжнародної громадської організації «Козацтво Запоріжське», маючи досвід
громадської роботи депутатом Білгород-Дністровської районної ради
декілька скликань, начальником штабу Асоціації козацьких товариств
«Українське Буджацьке козацтво», бажаю працювати на громадських засадах
в Громадській раді при голові Білгород-Дністровської районної державної
адміністрації та сприяти економічному та соціальному розвитку БілгородДністровського району.

20.07.2019 року

Г.Ф.Трегубенко

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Сотні с. Монаші Міжнародної громадської
організації «Козацтво Запоріжське» протягом 2018-2019 років
1. Загальні відомості.
1.1. Повна назва інституту громадянського суспільства: Сотня села
Монаші Міжнародної громадської організації «Козацтво Запоріжське»
1.2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства: Сотня с.
Монаші МГО «КЗ»
1.3. Документи, що підтверджують легалізацію: р/р 26007301511130 Філія
відділення ПІБ в м.Білгород-Дністровський, МФО 328438
1.3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію: від 26 лютого 2004 року
№17 виконком Монашівської сільської ради
1.3.2. Ідентифікаційний код №26542030
1.3.4. Копія довідки облстатуправління про включення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України: відж 29 березня
2004 року №03
1.3.5. Юридична адреса ІГС: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.
Монаші, вул. Калініна, 38, 45-6-54
1.3.5. Фактичне місце розміщення офісу та контакти:

2. Мета та напрями діяльності згідно Статуту: Мета: Сприяння розбудові
України як суверенної держави, відродження прогресивних українських
козацьких звичаїв та традицій, захист політичних, економічних, культурних
та історичних здобутків українського народу, відродження, утвердження і
розвиток української мови і культури. Напрями: Духовно-ідеологічний,
військово-патріотичний, культурно-просвітницький, оборонно-спортивний,
міжнародний.
3. Результати діяльності за період 2018-2019 років, у тому числі:
3.1. Виконання статутних завдань та напрямів діяльності. 3.2.
Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Функції (напрями діяльності)
згідно Статуту
Духовно-ідеологічний

Орган виконавчої влади та
місцевого самоврядування
Монашівська
сільська
рада,
Монашівська школа

Військово-патріотичний

Монашівська
сільська
Монашівська школа

рада,

Проведені заходи
1.Створено
реєстр
об’єктів
історико-архітектурної спадщини
Українського
козацтва
на
території Монашівської сільської
ради, здійснено облік нерухомих
пам’яток історії та культури, що
пов’язані з історією Українського
козацтва.
2.Проводиться
упорядкування
могил і козацьких поховань,
споруд, що пов’язані з історією
Українського козацтва.
3.Разом із місцевими органами
влади, розроблено щорічні заходи,
що стосуються традиційних свят
козаків.
4.Впроваджено
науковометодичні
рекомендації
з
козацько-лицарського виховання
(зокрема духовного) у практику
роботи школи.
5.Запроваджено в навчальних
закладах та закладах позашкільної
роботи
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Сокіл» (Джура) як форму
військово-патріотичного
виховання, спортивно-масової та
оборонно-масової роботи.
6.Розроблено
тематику
і
проводиться в Монашівській
школі козацькі конкурси, забави,
спортивні свята; започатковано в
рамках позашкільного виховання
програму «Молода Січ» із
вивченням
військовопатріотичних
традицій
Українського козацтва.
1.Розроблено заходи козацьких
товариств щодо виховання молоді
на
засадах
патріотизму,
демократії, високої моралі та
захисту Батьківщини.
2.Впроваджено
навчальні

Культурно-просвітницький

Монашівська
сільська
Монашівська школа

рада,

Оборонно-спортивний

Монашівська
сільська
Монашівська школа

рада,

програми з історії військового
мистецтва Українського козацтва
у школах козацько-лицарського
виховання району.
1.Взято шефство на козацькими
художніми колективами: хор
«Мрія»,
духовий
оркестр,
ансамблі «Веселка», «Гроно»,
«Алкалія», «Соколята» та ін…
2.Створено козацький фонд для
підтримки молодих талановитих
козачат, дітей-сиріт.
3.Запроваджено
і
щорічно
проводиться конкурс козацької
пісні.
1.Проводяться козацькі спортивні
змагання з козацьких вправ у
володінні історичною зброєю та з
освоєнням сучасної техніки і
транспортних засобів.

3.3. Участь у роботі колегіальних органів, створених при органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування:
Орган виконавчої влади та
місцевого самоврядування, при
якому створено колегіальний
орган
Білгород-Дністровська
районна
державна адміністрація

Назва колегіального органу
Рада керівників
громадських
організацій
козацького
спрямування при голові БілгородДністровської
райдержадміністрації

Найменування, дата, номер
розпорядження (рішення) про
створення колегіального органу
Розпорядження голови БілгородДністровської
райдержадміністрації

3.4. Співпраця з іншими інститутами громадянського суспільства:
Інститути громадянського суспільства
Буджацьке козацтво

Комітет виборців України

Перелік спільних проектів
Розвиток учнівського козацького самоврядування в
сільській місцевості (школи козацько-лицарського
виховання – Адамівська, Долинівська, Салганська,
Бритівська,
Великомар’янівська,
Шабівська,
Мологівська, Біленьківська, Приморська, Вигінська,
Старокозацька)
Участь сільських громад Білгород-Дністровського
району Одеської області (Адамівської, Мологівської,
Шабівської) в процесах прийняття рішень органами
місцевого самоврядування (Громадська козацька
рада – модель громадсько-державного управління
сільської громади)

Отаман Сотні села Монаші Міжнародної громадської організації
«Козацтво Запоріжське»
В.П.Ткаченко

