
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника ГО «ПО «ПРАВЕ ДІЛО» 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 

 

 

Михайлик Олег Станіславович 

05.12.1974 року народження. 
 

Український громадський діяч, 

тележурналіст (телеведучий). Керівник 

Одеського регіонального відділення ГО 

«Офіс простих рішень і результатів»; 

Керівник ГО «Правозахисний об'єднання 

«Праве діло». Співзасновник Школи 

місцевого самоврядування в Одесі. 

 

Знання мов: російська, українська, англійська, іспанська. 

Сімейний стан: одружений, виховує доньку та сина. 
 

Освіта. 

Середню-спеціальна: Одеське морехідне училище за спеціальністю «Експлуатація суднових 

енергетичних установок» за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» 

(диплом з відзнакою) - 1994 рік; 

Вища: Одеська державна морська академія за спеціальністю «Експлуатація суднових 

енергетичних установок» - 2002 рік; 

Вища: Одеський національний морський університет, кваліфікація «Менеджер-економіст» - 2005 

рік; 

Слухач і учасник більш ніж 10-ти Шкіл та Форумів місцевого самоврядування. 

У 2017 році разом зі своєю командою успішно закінчив освітній проект «Школа мерів», проходив 

стажування в кількох муніципалітетах Європейських міст Польщі, Угорщини та Румунії. 
 

Трудова діяльність. 
З 1994 року по 2010 працював на різних посадах цивільного морського флоту. Роботу на флоті 

завершив на посаді головного (старшого) механіка судна водолазної підтримки забезпечення 

підводно-технічних робіт на нафто-газових родовищах в компанії «NOR Offshore» (Singapore). 

З 2011 року по 2020 - технічний директор / директор ПП «Протексіс» 

З листопада 2020 по даний час - директор ТОВ «Про Трейд Одеса» 

З 2017 року по теперішній час - постійний ведучий щотижневих прямих ефірів на Одеському 

телеканалі (7 канал). 

З червня 2020 року - керівник Одеського регіонального відділення ГО «Офіс простих рішень і 

результатів», відомого в Україні, як Офіс реформ Михайла Саакашвілі. 

адреса: 65012 м. Одеса, вул. Осипова, б.6, кв.43, тел. +38 067 9211891, e-mail: osmik@ukr.net       

fb: facebook.com/oleg.mykhaylyk. 

 

12.03.2021            
 

 

О.С. Михайлик 



ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності  

ГО «ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРАВЕ ДІЛО» 

 

ГО «Правозахисне об’єднання «Праве діло» (далі - ГО «Праве діло»)  є 

громадською організацією та набула статусу юридичної особи в листопаді 2012 

року. До лютого 2021 р. ГО «Праве діло» мало назву  ГО «Захист Прав інвесторів 

новобудов та власників житла «Праве діло», в яку входили інвестори близько 

шістнадцяти недобудов м. Одеси та Одеської області.. 

         Головною метою ГО «Праве діло» є здійснення та захист прав і свобод людини 

та громадянина, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, 

освітніх та інших інтересів своїх членів, інших осіб. Надання юридичної допомоги, 

захист прав та свобод біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства. 

Здійснення інформаційних, інших заходів, спрямованих на забезпечення 

національної безпеки і оборони в світі збройної агресії Російської Федерації проти 

України. Патріотичне виховання молоді. Протидія корупції в органах державної 

влади та місцевого самоврядування, захист прав споживачів, в тому числі, 

інвесторів новобудов. 

         ГО «Праве діло» надає юридичну, інформаційну допомогу громадянам, 

юридичним особам в любому напрямку діяльності. Маємо зареєстровану власну 

газету «По ділу». 

        З моменту заснування ГО «Праве діло» допомогла отримати своє житло 

багатьом інвесторам недобудов м. Одеси та Одеської області. 

В центрі уваги ГО «Праве діло» знаходиться задоволення суспільних, 

економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів  громадян, 

надання юридичної допомоги, захист прав та свобод біженців, шукачів притулку, 

осіб без громадянства, здійснення інформаційних, інших заходів, спрямованих на 

забезпечення національної безпеки і оборони, протидія корупції в органах державної 

влади та місцевого самоврядування, захист прав споживачів, в тому числі, 

інвесторів новобудов.  

Фінансовою основою діяльності ГО «Праве діло» є членські внески її членів, 

добровільні внески фізичних та юридичних осіб, а також інші незаборонені 

законодавством надходження. 

В своїй діяльності ГО «Праве діло» спирається на значний потенціал активної  

та патріотично налаштованої громадськості, активістів інших громадських 

організацій та об’єднань. 

 

Керівник 

ГО «ПО «Праве діло»  

 

 

О.С. Михайлик 

 



                                                                                
 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ 

 про місцезнаходження та адресу електронної пошти, номер контактного 

телефону ГО  «ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ « ПРАВЕ ДІЛО» 

 

№ 

п/п 

Відомості 

про ІГС 
Зміст 

1.  Місцезнаходження 65012, Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 71 

2.  Адреса електронної пошти oprrodessa@ukr.net 

3.  Номер контактного 

телефону 

+380671270009 

 

4.  Інше  

(за потребою)  

Сторінка в фейсбуці: 

facebook.com/pravdeloodessa 

  

 

 

 

Керівник 

ГО «ПО «Праве діло» 

 

 

 

О.С. Михайлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника громадської організації 

 

Я, Михайлик Олег Станіславович, є керівником ГО «Правозахисне об’єднання 

«ПРАВЕ ДІЛО» з 2012 до теперішнього часу.  

 

Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю, 

приймаю участь в написанні Законопроектів, відстоюю в судах незаконне 

будівництво в Одесі. Підходжу до роботи комплексно, системно і активно працюю 

над вирішенням питань суспільства в різних галузях. Вважаю таку роботу 

необхідною для людей та важливою для мене. 

 

Маю професійні навички у сфері  економічної, бізнес діяльності, державного 

управління та інформаційно-просвітницької роботи. Активний користувач 

соцмереж. 

 

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, 

розвиток системи місцевого самоврядування, вдосконалення системи 

самоорганізації населення, відпрацювання та втілення в життя нових 

механізмів задоволення соціально-економічних потреб жителів області, 

зниження рівня корупції в органах влади, підвищення ступеня взаємної довіри 

та конструктивної співпраці населення та органів влади і місцевого 

самоврядування. 

 

У складі громадської ради разом з іншими членами громадської ради я зможу 

більш ефективно реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь 

громадянського суспільства Одеської області. Я впевнений, що мій професіоналізм, 

наполегливість, життєвий досвід і прагнення долучитися до позитивних змін у 

країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 

 

                                                                                                                            

 

 

12.03.2021 
 

 

 

О.С. Михайлик 
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