
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕКОСАМ-ЕКОЛОГІЧНИЙ 

КОМФОРТ СТВОРИ САМ" 

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 

Микита Артур Михайлович 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

27.03.1986 

Україна 

3 Громадянство Громадянин України 

4 Посада, місце роботи Тимчасово не працюю 

5 Посада в  громадянській 

організації 

Заступник голови 

6 Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Освіта: вища, екологія та охорона навколишнього 

природного середовища. 

Трудова діяльність:Державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища Чорного моря, 

стаж 11 років, 

-Заступник голови ГО “ЕКОСАМ” 

-Член громадської ради при ООДА  

7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності) 

65025, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЖОЛІО-

КЮРІ, будинок 72, квартира 86 

тел. 0965224086  

arturmykyta@gmail.com 

24.02.2021 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ЕКОСАМ-ЕКОЛОГІЧНИЙ  

КОМФОРТ СТВОРИ САМ" А.М. Микита 
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ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕКОСАМ-ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ СТВОРИ 

САМ" 

Інформую про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕКОСАМ-

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ СТВОРИ САМ" 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  С.Ю. Микита 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Микита Артур Михайлович, є заступником голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ЕКОСАМ-ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ СТВОРИ САМ". Спільно з членами організації 

активно займаюсь громадською діяльністю. 

Я та наша організація з 2014 року організувала та проводила  екологічні виховні заходи для  

покращення стану навколишнього середовища, підвищення рівня екологічного виховання 

населення. Провела понад 15 суботників-толоки на схилах Одеси, Куяльницькому лимані, ще 

до поки ці заходи не стали мейнстрімом. Встановили  будинки для безпритульних котів собак 

“котопес”. Провели  лекцій в школах , екофестах ,інших містах за запрошенням ,на тему 

“основні забруднювачі моря”. Надавали пропозиції до міністерства екології та Державної 

регуляторної служби , щодо покращення та відповідності до норм чинного законодавства ряда 

нормативно правових актів які приймались..Надавали  листи до міністерства екології та 

департаменту екології ООДА задля прозорості і відкритості щодо публікацій висновків   

екологічної експертизи та ОВД на відповідних відкритих ресурсах  .Був членом громадської 

ради при ООДА. Був членом робочої групи при ДРС під час розробки нормативно правових 

актів ,щодо екологічного контролю суден та акваторії Чорного моря. 

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

у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 
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Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

"ЕКОСАМ-ЕКОЛОГІЧНИЙ  

КОМФОРТ СТВОРИ САМ"                                                  А.М. Микита 

 

 

 

 

 

 



 




