
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника  

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ»  
на включення до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадської ради при Одеській обласній 
державній адміністрації 

№ 
з/п Найменування Зміст 

1  Прізвище, 
ім'я , по батькові 

БІРЮКОВА МАРІЯ ІВАНІВНА 

2  Число, місяць, рік і місце 
народження 

22.01.1984 року 
м. Лутугіне, Луганської області 

3  Громадянство Громадянка України 
4  Посада, місце роботи Соціальний працівник, правовий консультант         

ВБФ «Деполь Україна»  
5  Посада в інституті 

громадянського 
суспільства 

 Директор організації 

6  Відомості про освіту, 
наявність наукового 
ступеня, посади, місця 
роботи, трудову та/або 
громадську діяльність 

Освіта: 
- Міжнародний гуманітарний університет, 

спеціальність: 
- Право (спеціаліст) 
- Міжнародне право(бакалавр) 
- Економіка (бакалавр) 
- Продовжую навчання …… 

Трудова діяльність: 
- 2013-2014 -ФОП; 
- 2015-2017 Громадська організація «Довіряй Ділам» ; 
- З 2015 - по теперішній час – Директор БО «Фонд» 

Відродження та єдність». 
- З 2019 – по теперішній час, - соціальний працівник  та 

правовий консультант у ВБФ «Деполь Україна» 
7  Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 
телефону, адреса 
електронної пошти 
 (за наявності) 

65012, Україна, м. Одеса, вул. Красна, 11. 
+38066 4919063 
mari_biruykova_2016@ukr.net 

10.02.2021 

Делегований представник  
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ» М.І. Бірюкова 



ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ» 

Інформую про результати діяльності БО «ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ» 
протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про 
формування складу громадської рад, а саме: 

№ 
з/п 

Відомості про 
результати 
діяльності 

Зміст 

1 Проведені заходи, 
дослідження, 
надані послуги 

1) Консультування з юридичних питань- постійно,
2) Проведення нарад  , обговорення, висвітлення подій  СМІ і

соціальних мережах, проведення зустрічей, зборів з метою 
формування інтересу і переконаності одержувачів соціальної 
допомоги у спільної роботі по вирішенню питань в тісній взаємодії з 
органами місцевої влади та місцевого самоврядування – постійно; 

3) Надання соціальної, психологічної та благодійної допомоги
соціально незахищеним верствам населення - постійно;

4) Встановлення комунікацій та привертання уваги Верховної
Ради України, Кабінету міністрів Україні, Офісу Президента 
України, міжнародних організацій з метою   вирішення проблем 
жителів Одеської області. 

5) Благодійна допомога у вигляді засобів індивідуального
захисту ( антисептик , медичні маски ) , як шлях запобігання та 
подолання наслідків пандемії COVSD-19 

2 Реалізовані 
проекти виконані 
програми, 
друковані видання 

1) Програма сприяння реформуванню ветеранського руху в
Одеський області з метою посилення захисту прав учасників 
бойових дій та сімей загиблих військовослужбовців. 

2) Соціальний проект «Сприяння створенню системи
комплексного розв’язання основних проблем соціально-
психологічної реабілітації та адаптації внутрішньо
переміщених осіб (надалі – ВПО) на основі підвищення
активності ВПО, взаємодопомоги та тісній взаємодії з
органами місцевого самоврядування. Сприяння подоланню
наслідків пандемії COVID-19»;

3) Сторінки у соціальній мережі -
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015131235888

4) https://www.facebook.com/profile.php?id=100010553378058

3 Подання 
відповідному 
органу виконавчої 
влади письмових 
обґрунтованих 
пропозицій і 
зауважень з питань 
формування та 
реалізації 
державної, 
регіональної 

Надання рекомендацій Одеській обласній державній адміністрації 
щодо: 

1) Вирішення питань  учасників бойових дій, внутрішньо
переміщених осіб, сприяння у медичному забезпеченні даних 
категорій населення   

2) Реалізації  заходів для задоволення потреб населення та
покращення ефективності виконання  владою покладених на неї 
завдань в Одеській області» 

3) Реалізація проєкту «Реабілітаційний центр для УБД, ООС та
ВПО» за сприяння Департаменту охорони здоров’я ОДА 

4) Сприяння в реалізація спортивного проєкту для УБД , ООС

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015131235888
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010553378058


політики у 
відповідній сфері 
та інформування 
про них 
громадськості 

та ВПО 
5) Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації

державної, регіональної політики. 
Інформування громадськості про роботу здійснюється через СМІ, 
соціальні мережі Facebook та Viber.  

4 Річний фінансовий 
звіт (за наявності) 

За 6 місяців 2020 року благодійна  організацією виступила у ролі 
координатора надання  соціальної та благодійної допомогу   та 
сприяння подоланню наслідків пандемії COVID-19 
Консультативна допомога надається  УБД, ООС та ВПО , а також 
найбільш вразливим категоріям населення, таким як люди 
пенсійного віку, багатодітні родини ..і т.і.. 

5 Тощо 
(за потребою) 

Організація за результатами своєї роботи має подяки від органів 
місцевого самоврядування, листи – підтримки  від обласних 
організацій, таких як Червоний Хрест України,  Департаменту 
соціальної політики міського та Обласного Рад   .    

10.02.2021

Керівник організації              М.І. Бірюкова 



ВІДОМОСТІ 
 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ» 

№ 
п/п 

Відомості 
про ІГС Зміст 

1  Місцезнаходження 65012, Україна, м.Одеса, вул. Красна , 11. 
2  Адреса електронної 

пошти fond_revival@ukr.net 

3  Номер контактного 
телефону 

+380664919063 

4  Інше 
(за потребою) 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015131235888 

10.02.2021

         Керівник  організації                 М.І. Бірюкова 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015131235888


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Я, МАРІЯ ІВАНІВНА БІРЮКОВА, є керівником Благодійної організації «Фонд» 
Відродження та єдність» (2015 р. -  до теперішнього часу).  Спільно з членами організації 
активно займаюсь громадською діяльністю. Співпрацюю з органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями та міжнародними організаціями.  Підходжу до роботи комплексно, 
системно і активно захищаю права соціально незахищених громадян. Вважаю таку роботу своїм 
громадянським обов'язком. 

Я працюю у соціальній сфері шість років, за цей час багато чого навчилась. Відчуваю у 
цьому своє покликання. Хочу працювати з більш досвідченими людьми та вчитись надалі бути 
«Голосом» соціально незахищених верств населення.  Маю професійні навички у сфері права, 
економічної діяльності.  

Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації є реалізація та захист законних економічних, соціальних, творчих, вікових та 
інших інтересів жителів Одеської області і перш за все учасників бойових дій та членів їх сімей, 
осіб з обмеженими можливостями,  внутрішньо переміщених осіб. Реалізація проєкту з 
медичної реабілітації АТО, ООС..  

У складі громадської ради, серед інших членів громадської ради я зможу більш ефективно 
реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь громадянського суспільства Одеської 
області. Я впевнена, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних 
змін у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації. 

10.02.2021 

Делегований представник  
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   
«ФОНД» ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ» М.І. Бірюкова 


