
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АНІМАЛ СОС ОДЕСА" 

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 

Корпусова Вікторія Вікторівна 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

30.04.1979 

м. Жовті Води Дніпропетровської області 

3 Громадянство Громадянка України 

4 Посада, місце роботи Фізична особа-підприємець 

5 Посада в  громадянській 

організації 

Голова правління 

6 Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Освіта: 

1996-1997 – Обласний комунальний вищий навчальний 

заклад «Інститут підприємництва «Стратегія». 

1999-2003 – Кіровоградський державний технічний 

університет, спеціальність «Фінанси». 

Трудова діяльність: 

2003- по теперішній час, підприємницька діяльність, 

фізична особа-підприємець. 

7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності) 

65065, м. Одеса, вул. Варненська 12/2, кв. 37 

тел. 093-615-13-53 

24.02.2021 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"АНІМАЛ СОС ОДЕСА"  В.В. Корпусова 



ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АНІМАЛ СОС ОДЕСА" 

Інформую про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АНІМАЛ СОС 

ОДЕСА" 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. Розгляд скарг та звернень від громадян, приватних

підприємців щодо законності діяльності органів державної

влади та місцевого самоврядування;

2. Проведення моніторингу резонансних судових процесів та

надання юридичної допомоги;

3. Робота направлена на боротьбу з незаконними поборами

грошей в навчальних закладах, надання консультацій;

4. Проведення профілактичних заходів щодо протидії

використання службового становища, введення в оману,

маніпуляцій, не надання необхідної інформації органами

місцевого самоврядування та державної влади, надання

консультацій;

5. Моніторинг та правова підтримка в конфліктних ситуаціях

громадян з органами місцевого самоврядування, надання

правової допомоги.

6. Природоохоронні акції та заходи.

2 Реалізовані проекти 

виконані програми, 

друковані видання 

Безпосередня участь в громадських заходах, за умови 

виявлених порушень подані заяви до відповідних 

правоохоронних органів, порушені адміністративні та 

кримінальні провадження за низкою правопорушень. 

3 Подання відповідному 

органу виконавчої 

влади письмових 

обґрунтованих 

пропозицій і зауважень 

з питань формування та 

реалізації державної, 

регіональної політики у 

відповідній сфері та 

інформування про них 

громадськості 

Допомога правоохоронним органам у виявлені фактів 

порушень чинного законодавства органами місцевого 

самоврядування та державної влади. 

Численні звернення до органів державної влади та місцевого 

самоврядування з пропозиціями вирішення проблем 

навкодишнього середовища та захисту прав тварин. 

4 Річний фінансовий звіт 

(за наявності) 

5 Тощо  

(за потребою) 

24.02.2021 

Голова правління організації  В.М. Козаченко 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Корпусова Вікторія Вікторівна, є співзасновницею ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"АНІМАЛ СОС ОДЕСА". Спільно з членами організації активно займаюсь громадською 

діяльністю. 

Народилася 30 квітня 1979 року в Жовтих Водах, на Дніпропетровщині. Закінчила ЗОШ у 

1996 р. та вступила до Інституту підприємництва “Стратегія” в  Жовтих Водах. Провчившись 

там 2 роки перевелась до Сільськогосподарського університету в Кропивницькому. Закінчила 

навчання у 2003 році та зайнялася підприємництвом у галузі   відеоспостереження, охоронних 

систем та телекомунікаційного обладнання. Тим самим заробляє на життя і дотепер. 

Доля привела мене до громадсько-політичного життя у 2013 році —  в часи Революції 

Гідності. Я стала активно взаємодіяти з патріотичними організаціями та брати участь в акціях 

Євромайдану. А після початку російсько-української війни стала допомагати військовим. 

Робила все від щирого серця, не прагнучи визнання та популярності. У цілому ж волонтерство  

починалося з допомоги хворим дітям. Пізніше я присвятила себе зоозахисній діяльності, ставши  

співзасновником громадської організації “Анімал СОС Одеса”. 

Моєю ціллю якої є порятунок, допомога та недопущення жорстокості по відношенню до 

тварин, популяризація гуманного відношення. 

Я впевнена, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних змін у 

країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 

 

24.02.2021  

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

"АНІМАЛ СОС ОДЕСА"                                                  В.В. Корпусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 




