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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ГАЛДЕЦЬКОГО
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА

Представника
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПІЛКИ
ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ «НАРОДНА РАДА» делегованого (рішення Правління від 01.05.2019р №
64/3) для участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради
при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обрання
до її складу.
Місце народження

с. Бичек, Тангутський район Іркутська область

Дата народження

6 серпня 1951 року

Громадянство

Україна

Освіта, науковий
ступінь

Вища

Статус

Працюючий пенсіонер

Відомості
про членство в
інститутах
громадянського
суспільства

Член Президентської ради ВГО «СГОУ «Народна Рада»
Співзасновник з 25,0502009 р. ГО «Об’єднана Рада українськ згота
зарубіжного козацтва»
Посада: перший заступник Верховного отамана

Відомості про
трудову діяльність:

Засновник фермерських господарств СФГ «Еліта» та СФГ «Ук заїна»,
досвідчений менеджер з питань управління, керування підпр іємством та
громадськими організаціями (загальний трудовий стаж -5 0 [ юків, з них:
7 років - військова служба, в т.ч. 5років директор ТОВ «ГАЛІЧ і К», 18років
- на керівних посадах підприємств різної форм власності, 6 р оків по
теперішній час заступник головного лікаря з технічних питан >дитячого
спеціалізованого санаторію «Орлятко», 14 років громадська/: іяльність.

Особисті риси:

Організаторські здібності, ініціативність, вміння співпрацюва' ги в команді,
вирішувати проблеми та шукати компромісні
рішення, громадянська і культурна компетентність, адекватн. і оцінка
ризиків, порядність у взаємовідносинах.

Відомості про
громадську
діяльність:

Член Президентської ради ВГО «СГОУ «Народна Рада»
Співзасновник з 25,0502009 р. ГО «Об’єднана Рада українськ зго та
зарубіжного козацтва»
Посада: перший заступник Верховного отамана

Не є членом інших інститутів громадянського суспільства.

М отиви
щодо обрання:

Налагодження діалогу, взаємодії та партнерських відносин громадськості
з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА), передусім з питань збільшення рівня взаємної довіри та
підвищення рівня участі киян у місцевих справах і врахування громадської
)_____________
думки.___________

Напрямки
діяльності
у складі
Громадської ради,
у разі обрання

У разі обрання, маю намір спрямовувати свою діяльність на:
сприяння киянам в реалізації їх конституційного права на участь в
управлінні місцевими справами, створенні системи ефективного
громадського контролю за діяльністю КМДА;
|
впровадження нових форм співробітництва, спрямованих на формування
та розвиток демократичних засад відкритого громадянського! суспільства,
його культурного та духовного розвитку,
|
здійснення громадського контролю за виконанням КМ Д А цільових
програм соціального і правового захисту:
І

та працювати у сферах:

|

медичного та соціального захисту дітей хворих на хронічні захворювання,
дітей багатодітних сімей, ветеранів праці, осіб з інвалідністю, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших осіб (сімей),
які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно
їх подолати.
Державні та
відомчі нагороди,
почесні відзнаки
ІГС

Відзнака першого Президента України зв професіоналізм та зміцнення
престижу держави,
Відзнака та грамота Верховної Ради за сприяння оздоровленню населення,
за професіоналізм.
Відзнака орден Пресвятої Матері Божої Покрови
Від митрополита Черкаського і Канівського за духовність,
Почесна відзнака міністра М В С України
медалі України, СРСР, СНД, іноземних держав,
Подяка Ворзельського селищного голови за активну участь у житті селища
та з нагоди Дня селища Ворзель, Грамотп Ворзельського селищного
голови за професіоналізм та з нагоди 25- ї річниці незалежності України
вагомий внесок у створенні духовних і термальних цінностей та та
досягнення високої майстерності у професіональній діяльності; та інших
відзнак ІГС.
|

§0ІсІе5Ііу@икг.пеі
+380 97 102 26 97
Галдецький Олександр Іванович
Н аданий час не є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради, Ради А ВТО НО М НОІ
Республіки Крим та місцевої ради, поспдовою особою органів державної влади чи місцевого
самоврядування.
Контактна
інформація:

Галдецький 0.1.
Особистий підпис Галдецького Олександра Івановича

Голова Правління
ВГО «СГОУ «Народна Рада»

Н. Лукашевич

СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності ВГО «СГОУ «Народна Рада»
протягом року до дня подання заяви
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Повна назва: Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських
організацій України «Народна Рада»
Скорочена назва: ВГО «СГОУ «Народна Рада»
Дані про легалізацію: зареєстрована 19.12.2003 р.
Адреса, контакти: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, б. 1-д, кв. 3.
Тел. 050697771, 0981777717, е-таіі: кагіоп@і.иа
Мета та напрями діяльності: Об’єднання в єдину структуру об’єднань та
громадян для задоволення та захисту законних, соціальних, е ІОНОМІЧНИХ,
екологічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних
інтересів та інших інтересів
Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої
влади. Починаючи з 2010 року члени організації постійно входять до
складу громадських та консультативних рад при органах виконавчої
влади починаючи від раидержадміністрацш та закінчуючи на рівні
міністерств.

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду.
Представники нашої організації розробили національну реформу у сфері
житлово-комунального господарства. Мета даної реформи - суттєве; поповнення
Державного бюджету України.
Суть реформи житлово-комунального господарства полягає у створенні
єдиної електронної бази технічних паспортів, в яку вноситься вся нерухомість і всі
дії з нею (продаж, дарування, іпотека, обмін, спадщина, введення в експлуатацію),
що дасть можливість автоматично розраховувати податок на нерухомість,
виявляти самочинне будівництво, унеможливить підробку документів і
формування двох та більше інвентарних справ для махінаці
І^ШІСТЮт а
вивести з тіні кошти виконавців робіт з нерухомості.
Результат реформи значно підвищить якість обслу
дасть можливість економити час надання послуг з офі
майна, захистить найбільш вразливі верстви населення
люди) від втрати свого майна.

Також активна робота іде з реалізації програми, яка передбачає на території
Куяльницького лиману будівництво Міжнародного медичного кластеру «Новий
Куяльник» (скор. М М К НК).
Концепція проекту пройшла узгодження в МОЗ України, Одеській ОДА,
Біляївській РДА, ряді профільних інститутів та відомств, проведено громадські
слухання в Біляївці.
І
Даний проект не має аналогівне тількина території України,а і в близькому
зарубіжжі.
|
Його унікальність полягає в тому, що кластерна система,1 організації
передбачає максимальне зближення науки (новітні розробки в області медицини)
та практики, тобто немає необхідності роками чекати впровадження препарату
або технології в життя.
і
Будівництво сучасногомедичного кластера
- це важливий стратегічний
напрям, який вирішує відразу кілька соціально-значущих завдань: це питання
нових робочих місць; підвищення рівня наукової бази; перехід на стандарти 6 МР;
створення систем фінансування науково-дослідних проектів в формі державноприватного партнерства; створення інноваційних препаратів і технологій;
медичний туризм, популяризація вітчизняної медицини і звичайно ж, це
комплексний економічний розвиток усього регіону в якому буде будуватися
кластер.
Члени «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю»
приймали участь, як громадські захисники більше 200 судів (виграли 112 судів).
Направили 417 листів, запитів, клопотань за зверненнями громадян-членів
організації з метою захисту громадянських прав.
І
На особистому прийомі в центральному офісі керівниками організацій було
прийнято 573 осіб із скаргами. Всі скарги розглянуті, надані письмові відповіді.
17.12.2018 р. проведено всеукраїнську Конференцію (з'їзд) ВГО «СГОУ
«Народна Рада», прийнято рішення про збільшення розмірів благодійної
допомоги учасникам АТО та постраждалим внаслідок бойових дій на Сході
України за рахунок роботи з грантодавцями, були прийняті до виконання
гуманітарні проекти.
В грудні було організовано святкування Новорічних свят та Різдва для 300
дітей Київської області, батьки яких приймали участь в АТО.
Постійно проводиться робота з патріотичного вихован НЯ МОЛОДІ,
формуються підрозділи з забезпечення громадського порядку, ініціювали
відновлення військових вищих навчальних закладів^

Голова Правління
ВГО «СГОУ «Народна Рада»

Н. Лукашевич

