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Працює
Шекмар Владислав Володимирович

Генеральний директор 
Е1еіпепІа18оипсіРгос1исІіоп

Г ромадянсгво

Число, місяць, 
рік народження 
Місце народження

20 березня 1985 року

Київська область, м.Переяслав

Освіта
Закінчив (коли, що)

Вища,педагогічна,2002- 2008 рік

Спеціальність 
(кваліфікація) за освітою  
Володіння мовами:

Історія і Правознавство

Англійська (розмовна), російська (вільно)
(вільно, із словником)
Науковий ступінь, вчене звання -

Нагороди, почесні звання

Прийняття Присяги державного - 
службовця
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Ранг державного службовця  
(посадової особи місцевого 
самоврядування)
Загальний стаж роботи 13 років

Стаж державної служби 
(служби в органах місцевого 
самоврядування)
Депутат ради

Стягнення відсутні

Заступник голови
ції

Рутвян В.

/



Голові Ініціативної групи з питань 
підготовки та проведення установчих  
зборів Громадської ради при 
виконавчому комітеті Переяславської 
міської ради

Шекмар Владислав Володимирович

Мотиваційний лист
(на членство в громадській раді при Переяславській міській раді)

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який 

утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній 

адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із 

забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики.

З метою надання пропозицій щодо сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами; 

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої 

влади маю бажання бути членом громадської ради.

Готовий готувати і подавати пропозиції до орієнтовного Плану 

проведення консультацій з громадськістю, подавати пропозиції щодо 

строків проведення публічних громадських обговорень, пропозиції щодо 

проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених 

орієнтовним планом.

Оскільки основним напрямком діяльності громадської організації, яку 

я очолюю, є збереження культурної національної спадщини, також бажаю 

подавати свої пропозиції щодо даного напрямку в Переяславській ОТГ, 

подавати рекомендації та ініціювати імплементацію необхідних змін до 

програм та нормативно-правових актів нашої.

Голова ГО “АРІЇ” Ш екмар



ІНФОРМ АЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМ АДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“АРІЇ”

Головною метою Організації є захист прав та інтересів членів 
Організації, сприяння поглибленню демократичних процесів та створенню 
відкритого громадянського суспільства в Україні, сприяння патріотичному 
вихованню молодих людей, самореалізації їхнього наукового, творчого, 
культурного та організаційного потенціалу, формування у них національної 
свідомості, створення умов для організованого дозвілля та спілкування 
молоді, залучення молоді до занять спортом та виховання патріотизму, 
сприяння розвитку культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, 
розвиток фізичної культури та спорту.

Для виконання своїх статутних завдань громадською організацією 
“АРІЇ ” протягом 2020-2021 років було здійснено такі заходи:
- участь у проведенні круглого столу "Національно - патріотичне виховання 
молоді Переяславщини: реалії і перспективи" 19 лютого 2021 року;
- участь в роботі координаційної ради з питань національно-патріотичного 
виховання молоді при Переяславській міській раді в 2021 році;
- участь в суботниках по благоустрою територій міста Переяслав;
- ведення музичного гуртка для дітей та молоді «Проект популяризації 
українських автентичних інструментів»
- участь у проведенні першого родинного свята “Козацькому роду нема 
переводу” , виступ на заході з музичним перфомансом з виконанням 
автентичних народних інструментів
- надання пропозицій до програм міської ради в сфері культури, молоді, 
спорту по заходам з питань національно-патріотичного напрямку на 2021 
роки;
- участь в роботі міського штабу гри “Джура” при Переяславській міській 
раді;

т
Голова ГО “Арій” В.В.Шекм




