
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника ГО  «АПОЛОНІЯ» 

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 
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Найменування Зміст 
Прізвище,  
ім'я , по батькові 

Путілін Ярослав Олександрович 

Відомості про себе, 
контактні дані  

Народився  22.01.1973 у с. Красносiлка Комiнтернiвського р-ну 
Одеської областi.  постійно проживаю у м.Одеса проспект 
Добровольського 152 кв 77, неодружений,  тел (067) 522-12-43, 
громадською діяльністю займаюсь з 1997 року  

Освіта Середня спеціальна –Одеське ВПУ Автомобільного Транспорту за 
фахом «водій- автослюсар», курси соціальних педагогів 

Трудова діяльність Працював в ЗСУ та  ГУ МНС в Одеській області , 
Інші відомості  Нагороджений почесними грамотами 
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Делегований представник ГО  «АПОЛОНІЯ» 

Підпис  ПІБ Путілін Ярослав Олександрович 



ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

Громадська Органiзацiя «АПОЛОНІЯ» 
Інформую про результати діяльності ГО «АПОЛОНІЯ» протягом шести місяців до дати 
оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської рад, а 
саме: 
 
Відомості про 
результати діяльності 
 

Зміст 

Проведені заходи, 
дослідження, надані 
послуги 
 

Консультування соціально незабезпечених  мешканців м.Одеси з 
питань правового та соціального захисту - постійно.  
Надання соціальної, психологічної та благодійної допомоги 
соціально незахищеним верствам населення – постійно. 
Заходи  спрямовані на профілактику негативних явищ серед дітей 
та молоді 
Проведення нарад «круглих столів» , обговорення резолюцій, 
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. 
Встановлення комунікацій та привертання уваги Верховної Ради 
України, Кабінету міністрів Україні, Офісу Президента України, 
міжнародних організацій з метою   вирішення проблем жителів 
Одеської області.  
ТОЩО… 

Реалізовані проекти 
виконані програми, 
друковані видання 

Проект «Повернися у Реальний Світ », направлений на лікування 
ігроманії серед молодих одеситів.  

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 

Надання рекомендацій Одеській обласній державній адміністрації 
щодо: 
 
Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної, регіональної політики. 
 
Інформування громадськості про роботу здійснюється через СМІ, 
соціальні мережи.  
 
 

Річний фінансовий звіт 
(за наявності) 

-не має 

Тощо (за потребою) …не має 
  
26 лютого 2021 року 
 

Голова ГО«АПОЛОНІЯ»   Ващенко А.А. 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
Я, Путілін Ярослав Олександрович., є членом ГО «АПОЛОНІЯ» (з 2019 року -  до 
теперішнього часу).   
 
Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю. Підходжу до 
роботи комплексно, системно і активно захищаю права соціально незахищених громадян. 
Вважаю таку роботу своїм громадянським обов'язком. 
 
Маю професійні навички з питань:  соціальної роботи з молоддю, проведення тематичних 
тренінгів 
Я ретельно оцінюю свій 24-річний досвід громадської діяльності, ретельно аналізую діюче 
законодавство України, розпорядження голови Одеській обласній державній адміністрації, 
рішення Одеської обласної ради, готую і надаю рекомендації та пропозиції органам 
державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації та захисту прав жителів 
Одеської області.  
 
Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації 
є реалізація та захист конституційних, законних, економічних, соціальних прав та творчих, 
вікових та інших інтересів жителів Одеської області. 
  
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 впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних змін в 
Україні, а також в Одеської області відповідають посаді члена громадської ради при Одеській 
обласній державній адміністрації. 
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Делегований представник ГО «АПОЛОНІЯ» 

Підпис  Путілін Я.О 
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