МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо участі у роботі Громадської ради при Бершадській районній державній
адміністрації
Я, Красиленко Дмитро Володимирович, як уповноважений представник
громадської організації «Спілка фермерських і енергетичних операторів
ринку «СФЕРО», висловлюю свою готовність до активної участі у роботі
Громадської ради при Бершадській райдержадміністрації. Займаючи активну
громадську позицію, я маю бажання ефективно співпрацювати із
Бершадською райдержадміністрацією у питаннях, що стосуються сталого
соціально-економічного та культурного розвитку Бершадського району.
Я переконаний, що для змін на краще, необхідно проявляти ініціативу і

долучатися до життя району, висловлюючи власне бачення та пропозиції,
проявляти ініціативу «знизу» і вести конструктивний діалог із владою. Мене
турбує життя Бершадського.району, оскільки це є моя домівка, і ніхто окрім
нас самих не зацікавлений у відданій праці на благо Бершадщини.
Ще зі шкільної парти я займав активну громадську позицію будучи два
роки поспіль президентом Бершадської ЗОШ №1, навчаючись у Вінницькому
національному агарному університеті
три роки поспіль очолював
профспілку студентів факультету технології виробництва і переробки
продукції тваринництва та ветеринарії, був делегований від ВНАУ до
Молодіжної ради м. Вінниця, пройшов конкурсний відбір та потрапив у 100
молодих людей віком від 18 до 25 років зі всієї України для участі у програмі
особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець»
ініційованої Міністерством молоді та спорту України спільно з Українською
академією лідерства та за підтримки проекту ШАГО, у рамках програми
пройшов стажування у Міністерстві екології та природніх ресурсів України,
отримав 3 перемоги у конкурсах бізнес-планів для підприємців-початківців
ініційованих Агроіндустріальним холдингом МХП та Вінницькою
облдержадміністрацією . Я вважаю, що мій отриманий досвід та знання
повинні працювати на благо Бершадського району, а особливо молоді, це і є
моїм головним стимулом, як делегованого представника до Громадської
ради.
До пріоритетних проблем, що мене турбують це забезпечення
безпечного харчування для дитячих садків і шкіл ; освіта, саморозвиток,
культура виховання та дозвілля молоді Бершадського району; забезпечення
соціально-економічного розвитку сільських територій; створення дієвих
ефективних механізмів ведення діалогу між владою та громадськістю.
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