
Додаток №3 
 до заяви № 5 від 23.02.2021 р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 ГО «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія» 
______________________________________________ 

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС) 

 для  участі в установчих зборах  з  формування  складу  громадської ради 

при Одеській обласній державній адміністрації 

Прізвище , ім’я  по батькові Фют Галина Віталіївна 

Число, місяць, рік і місце народження 06.10.1976, м. Одеса 

Громадянство Громадянка України 

Місце роботи Голова правління ГО «РПК «Одеська 

мрія» 

Голова ГО «Родинний 

правопросвітницький клуб 

«Одеська мрія» 

Посада в інституті громадянського 

суспільства 

Голова ГО «Родинний 

правопросвітницький клуб 

«Одеська мрія» 

Освіта Освіта вища, 

ОДГУ ім. К.Д.Ушинського 

Нагороди, почесні звання 

(за наявності) 

медаль за відданість та жертовність 

до України 

грамоти від обласної та міської 

влади, від УВКБ  ООН 

Досвід роботи  у виборних  органах - 2010-2020 член Правління БО 

Ассоль»; 

- 2012-2015 р. помічник 

Депутата  Одеської міської 

Ради; 

- 2014-2020 р. Голова Правління 

та Голова організації «РПК 

«Одеська мрія»; 

- 2013- 2016р.член ГР при ООДА 



глава підкомітету з питань 

міжрегіональної, 

міжнаціональної співпраці, 

захисту прав моряків та 

трудових мігрантів; 

-    2016 -2018 р 

член ГР при ООДА,голова 

комітету освіти, розвитку та 

виховання ; 

- 2016-2020 р. член активу 

Громадської Спілки «Альянс 

по захисту прав дітей»; 

- 2018 р. (січень-червень) в.о. 

Голови Громадської Спілки 

«Альянс по захисту прав 

дітей». 

Контактна  інформація - Адреса: м. Одеса, вул.. 

Комітетська 24Б,оф.14 

- телефон: +38 094 9408053/ 

+38 067 4828068 

- Е-mail: 

presidentodessadream@gmail.com 

Можливі напрямки роботи в громадській 

раді 

Робота з родинами з дітьми: 

Комітет соціальної допомоги, 

Комітет виховання, 

Комітет з захисту прав дітей. 

23.02.2021 р. 

Делегований представник 

ГО «РПК «Одеська мрія»    ____________ Г.В.Фют 



Додаток №4 
до заяви № 5 від 23.02.2021 р. 

ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

 ГО  «Родинний правопросвітницький клуб 

 «Одеська мрія» 

Інформую про результати діяльності ГО  «Родинний 

правопросвітницький клуб «Одеська мрія» протягом шести місяців до дати 

оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування 

складу громадської рад, а саме: 

№ 

п/п 
Назва заходу Зміст 

1 Програми  та 

проекти, реалізовані 

протягом  звітного 

періоду   

1) Надання соціальної, психологічної та

благодійної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення – постійно. 

2) За підтримки численних волонтерів, небайдужих

людей, ГО - партнерів  та БФ був реалізовано 

проекті з метою гуманітарної 

допомоги родинам з дітьми до школи. 

3) За підтримки ООДА Управління комунікацій та

інформаційної політики реалізується проєкт 

«Дорожня карта допомоги  родинам з дітьми в 

Одеському регіоні:нові міста» з метою юридичної 

та просвітницької допомоги родинам з 

дітьми,органам влади та  ІГС. Проект  сприяє 

правової обізнаності населення Одеської області. 

4) Проект для талановитих дітей Одещини.

Детальніше про проекти можно подивитися на 

сайті організації: 

http://odessadream.org/ru/projects 

2 Друковані видання Пам’ятка-дорожня карта для переселенців. 

Пам’ятка-дорожня карта для родин з дітьми в 

Одеському регіоні. 

Інформаційні плакати для родин з дітьми в 



Одеському регіоні. 

Інформаційні борди для родин з дітьми в 

Одеському регіоні. 

Друковані відання – сторінка у соціальній мережі 

Facebook та на сайті організації: 

https://www.facebook.com/OdessaDream/ 

http://odessadream.org/ 

3 Подання інститутом 

громадянського 

суспільства 

відповідному 

органу письмових 

обґрунтованих 

пропозицій і 

зауважень з питань 

формування та 

реалізації державної 

політики у 

відповідній сфері та 

інформування про 

них громадськості 

Пропозиція для багатодітних родин в 

Тарутінському  районі до  відділу соціального 

захисту Тарутінської РДА 

Пропозиції по дитячим лікам для дітей з 

муковісцидозом до департаменту соціальної 

політики Овідіопольської РДА. 

Пропозиція до  міської служби у справах дітей 

щодо питань опіки та піклування. 

Надання рекомендацій Одеській обласній 

державній адміністрації щодо: 

Сприяння участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної, регіональної політики. 

Інформування громадськості про роботу 

здійснюється через ЗМІ, соціальні мережі Facebook 

та на сайті організації. 

4 Тощо  

(за потребою) 

Організація за результатами своєї роботи має 

декілька нагород від органів державної влади, 

місцевого самоврядування, міжнародних 

організацій, релігійних конфесій, інших 

організацій.    

23.02.2021 р. 

Голова ГО «РПК «Одеська мрія»  __________  Г.В.Фют 

М.П. 

https://www.facebook.com/OdessaDream/


Додаток №5 

 до заяви № 5 від 23.02.2021 р. 

ВІДОМОСТІ 

 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 

ГО «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія» 
(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС) 

№ 

п/п 

Відомості 

про ІГС 
Зміст 

1 Місцезнаходження 65091,Україна,м. Одеса,вул.Комітетська 24б, оф.14 

2 Адреса електронної 

пошти 

presidentodessadream@gmail.com 

president@odessadream.org 

3 Номер контактного 

телефону 

+38094 940 80 53\067 482 80 68 

4 Інше  

(за потребою) 

FB    сторінка ГО  «РПК «Одеська мрія» 

https://www.facebook.com/OdessaDream/ 

сайт  

 http://odessadream.org 

23.02.2021 р. 

Голова ГО «РПК «Одеська мрія»  ___________  Г.В.Фют 

М.П. 

mailto:presidentodessadream@gmail.com


Додаток №6 
 до заяви № 5 від 23.02.2021 р. 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

  Я, Фют Галина Віталіївна, є головою Громадської організації «Родинний 

правопросвітницький клуб «Одеська мрія» (2014 р. -  до теперішнього 

часу) та членом правління БО «Ассоль» (2009 р. - до теперішнього 

часу). Спільно з членами організації активно займаюсь громадською 

діяльністю, особливо допомогою родинам з дітьми. Підходжу до роботи 

комплексно, системно і активно захищаю права соціально незахищених 

громадян, особливо дітей. Маю позитивний досвід роботи у складі 

Громадської ради при ООДА 2012-2014,2014-2016 років. 

Я ретельно оцінюю свій 12-річний досвід громадської діяльності,  аналізую 

діюче законодавство України, розпорядження голови Одеській обласній 

державній адміністрації, рішення Одеської обласної ради, готую і надаю 

рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо 

реалізації та захисту соціальних та юридичних прав родин з дітьми Одеської 

області. Маю професійні навички у сфері освіти та виховання. 

Проходила навчання   на семінарах в рамках інформування громадського 

суспільства по роботі з проектами, організованого Управлінням комунікацій 

та інформаційної політики  ООДА при ОРІДУ НАДУ. Маю досвід в написанні 

проектів, метою яких було інформування, правопросвітницька діяльність 

родин з дітьми, громадських організацій, представників органів влади в 

Одеському регіоні. Знайома з чинним законодавством з питань роботи з 

органами самоврядування та органів державної влади,новостворених ОТГ. 

Особливу увагу приділяла впровадженню  інноваційних проектів, які 

забезпечують доступ громадян до інформації за допомогою дистанційної 

освіти, роботи в програмі Zoom, QR-кодами, які надають посилання на 

інформацію. 

Особисті якості: відповідальна, ініціативна, компетентна, маю активну 

життєву позицію. 

Маючи досвід, знання і бажання для подальшої роботи в  громадській раді 

при Одеській обласній державній адміністрації, своїми головними завданнями 

в разі обрання вважаю наступне: 



- продовжувати розпочату роботу по інформуванню родин з дітьми про 

соціальну та юридичну допомогу з боку органів влади та громадянського 

суспільства; 

- допомогу у створенні нових та об’єднання громадських організацій та 

соціально активних громадян Одеського регіону з метою допомоги 

родинам з дітьми, профілактики соціального сирітства та виховання дітей в 

родин;. 

- продовжувати  приймати участь у розробці рекомендацій для державних та 

місцевих програмах з реалізації допомоги дітям з інвалідністю. 

Щиро вірю, що моя робота в у складі Громадської ради при ООДА 

сприятиме співпраці влади з громадою та формуванню відповідального 

громадянського суспільства у нашому Одеському регіоні. У складі 

громадської ради, разом з іншими членів громадської ради, я зможу більш 

ефективно реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь 

громадянського суспільства Одеської області. 

23.02.2021 р. 

Делегований представник 

ГО «РПК «Одеська мрія» ___________  Г.В.Фют 



Додаток №7 

 до заяви № 5 від 23.02.2021 р. 

Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, 

     посилання на офіційний веб-сайт 

 інституту громадянського суспільства ГО «РПК «Одеська мрія», 

 сторінка у соціальних мережах ГО «РПК «Одеська мрія».   

1) Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства

2) посилання на офіційний веб-сайт  інституту громадянського суспільства-

ГО «РПК «Одеська мрія»:

http://odessadream.org

3) посилання на офіційну сторінку у соціальних мережах FB

ГО «РПК «Одеська мрія»:

https://www.facebook.com/OdessaDream/

23.02.2021 р. 

Голова ГО «РПК «Одеська мрія»  ___________  Г.В.Фют 

М.П. 




