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Працює -  директор ТОВ "Переяслав ЛТД", Голова ГО "Переяславське 
Князівство", засновник ГО "Переяславське Князівство"

Громадянство -  українець

Число, місяць,рік народження -11.12.1983

Місце народження -  Україна, Черкаська область ,Смілянський р-он, станція 
Т.Г.Шевченко

• Освіта -  Базова загальна середня
• Дитяча художня школа
• Навчальний заклад: Київский університет туризму економіки і права
• Ступінь: неповна вища
• Назва спеціальності: менеджмент організації туристичної сфери
• Період навчання: 2001-2003 роки

• Навчальний заклад: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди

• Ступінь: бакалавр
• Назва спеціальності: фізичне виховання
• Період навчання:2007-2011 роки
• Інтенсивні курси поглибленого вивчення англійської мови , сертифікат 

IELTS (level Bl)
• Туристично-спортивний гурток( всі види активного туризму)
• Помічник-консультант депутата міської ради м. Переяслав(2018-2020)



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

Куделі-Апраксіна Тараса Васильовича

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

Однією з стратегічних завдань організації ГО «Переяславське Князівство» є 
сприяння участі громадськості у формуванні місцевої політики та побудові 
ефективних партнерських відносин між органами місцевого самоврядування 
та громадськістю. Саме тому учать в роботі громадської ради буде сприяти 
реалізації стратегії розвитку організації.

Громадська організація «Переяславське Князівство» та я особисто маю 
досвід реалізації соціально важливих проектів, розробки проектів, 
проведення публічних заходів. Для мене, це в тому числі можливість 
долучитись до координації заходів між міською владою та інститутами 
громадянського суспільства в напрямку синергії зусиль задля розбудови 
демократії та дотримання прав людини в Переяславській ОТГ.

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.

ке Князівство" Куделя-ф.праксін Т.Б.
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Г эомадська організація 
«Переяславське Князівство»

Головною метою діяльності організації є - задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 
інтересів членів Організації, населення на території України, 
сприяння у здійсненні та захисті прав і свобод, співробітництво 
і партнерство, в тому числі міжнародне, у сфері розвитку 
культури, туризму,захисту довкілля,втілення інноваційних 
рішень,шляхом ефективної реалізації місцевих ініціатив.

Для виконання своїх статутних завдань громадською 
організацією "Переяславське Князівство" протягом 2019-2021 років 
було здійснено такі заходи
- організація суботників по прибиранню р.Альта, р.Трубіж
- розробка збірки кодифікованої інформації для міста Переяслав 
(Брендбук)
- Встановлення фотозон (день прапора, день міста, день закоханих)
- проведення круглого столу "Національно - патріотичне виховання 
молоді Переяславщини: реалії і перспективи" 19 лютого 2021 року;
- ініціювання створення координаційної ради з питань національно- 
патріотичного виховання молоді при Переяславській міській раді в 
2021 році, активна участь в її роботі, надання пропозицій;
- надання пропозицій від громадської організації до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських 
організацій», 25.06.2021 року;
- участь в збереженні спортивної бази "Переяславль"
- фінансування поїздки вихованців секції веслування міста Переяслав 
на обласні змагання в 2019-2021 році;
- допомога в організації таборування виховників та Джур з м. 
Щасливе на спортбазі в м. Переяслав в червні 2021 року.

Укра їна,  08486, Київська обл.,  м істо  Переяслав, вул. Богдана-
Хмельницького.516

Email; 2l00ee00btcSPgmail.com

З повагою,
Голова громадс Куделя-Anps Васильович




