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Мотиваційний лист

Громадська організація «За відродження Десни» є місцевою громадською 
організацією, яка об’єднує на добровільних засадах фахівців, працівників 
підприємств, установ та організацій водогосподарського комплексу, переробної 
промисловості, природоохоронних органів, науково -  дослідних установ, 
навчальних закладів, інших громадян, зацікавлених у розвитку водного 
господарства.

Громадська організація «За відродження Десни» розташована (юридична 
адреса) за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 39-А, контактний телефон 
(04622) 677-078, e-mail: dbuvr.teb@gmail.com.

Основною метою діяльності громадської організації «За відродження 
Десни» є сприяння діяльності з охорони довкілля, збереженню та відродженню 
водних ресурсів, об’єднанню творчих та професійних зусиль громадян для 
підтримки і стимулювання ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу у 
водному господарстві, забезпеченню потреб населення і народного господарства 
у водних ресурсах, збереженню, охороні та відтворенню водного фонду, 
попередженню та захисту від шкідливої дії вод в басейні річки Десна.

Річка Десна є однією з найбільших приток річки Дніпро, а водні ресурси 
басейну відіграють важливу соціальну, культурну та екологічну роль у розвитку 
ряду областей.

Діяльність громадської організації «За відродження Десни» має суспільний 
характер, що проявляється у взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних 
форм власності.

Члени громадської організації займають активну позицію у вирішенні 
екологічних проблем; приймають участь у організації та проведенні таких 
екологічних заходів як Всесвітній день води, День довкілля, акції «Міжнародний 
день чистих берегів» тощо.

Оскільки громадська організація «За відродження Десни» активно здійснює 
свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держводагентства, а тому має 
бажання увійти до складу громадської ради при Держводагентстві. Членство у 
громадській раді при Держводагентстві дасть можливість поділитися своїм 
досвідом та знаннями у сфері управління водними ресурсами та репрезентувати 
інтереси громадськості регіону у цьому процесі для врахування їх при ухваленні 
остаточного варіанту екологічно значимого рішення.

Пропонуємо до розгляду кандидатуру представника громадської організації 
«За відродження Десни», Заровської Світлани Миронівни для участі в 
установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при 
Держводагентстві з можливістю подальшого включення до її складу.

Дана кандидатура обрана з урахуванням активної громадської позиції з 
питань охорони довкілля, особливо водних ресурсів, досвіду роботи у
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водогосподарській галузі, наявності освіти вказаного напрямку та особистих 
якостей кандидата.

Заровська С.М. є соціально активною громадянкою, яка своєю діяльністю 
виражає зацікавленість у безпечному стані навколишнього природного 
середовища та його покращенні; бере участь у реалізації державної та 
регіональної екологічної політики, використовуючи усі доступні форми, методи і 
способи; безпосередньо приймає участь в організації та проведенні екологічних 
заходів та акцій, які проводяться на території регіону; сприяє підвищенню 
екологічного виховання населення, формування дбайливого ставлення до водних 
ресурсів шляхом розробки та поширення інформаційних матеріалів щодо 
громадської активності і суспільної відповідальності зі збереження водних 
ресурсів та дотримання вимог водного законодавства; приймала участь у 
семінарах та тренінгах з питань управління водними ресурсами у якості спікера.

Отже, враховуючи вищевикладене вважаємо за доцільне розглянути 
кандидатуру Заровської Світлани Миронівни, члена громадської організації «За 
відродження Десни» до зарахування до складу громадської ради при 
Держвод агентстві.

Голова організації Н. ДЖУМА


