
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  
 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я» 
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 

 
 
Прізвище, 
ім’я, по 
батькові  

Шибанов Юрій Миколайович            

 
 
Відомості 
про себе 
контактні 
дані 
 

Рік,та.місце.народження:9.червня1952р,.м.Москва                          

Громадянин  України. 
тел. осн.:  +38 067 486 24 95 (+Viber)  e-mail: sov-inform@ukr.net 

 
Освіта Вища. Українська Поліграфічна академія. м. Львів 
 
Трудова 
діяльність 

1.09 1967-1б.03 1971 Студент Одеський автошляховий технікум 
.031971-17.05 1971 Технік «Укргіпродортранс» 
31.05 197128 .051973 Рядовий. Служба в Радянській армії 
4.07 1973-8.08 1974 Макетник, художник цеха ДПІ Одеській кіностудії 
1.09 1974-7.071978 Студент. Одеське державне художнє уч-ще Грекова 
12.071978-20.03 1982 Художник-оформлювач Одеського художньо-оформітельского 

комбінату  
21.0.3 1982 -5.021983 Старший майстер цеха Декоративно-прикладного мистецтва. 

Худфонду України 
5 .02 1983-22.02 1986  Художник-графік Худфонду України 
22.-2 1986-30.03 1988 Художник по творчим договорам Спілки художників України 
4.04 1988-10.12 1993  Головний художник Асоціація культурного розвитку міста 

Одеси. Головний художник Між-народних кінофестивалів у 
Москві, Києві, Одесі.  

15.12-1.10 1993  Референт Інформаційно-рекламній агенції «Порто-Франко 
Паблік Рилейшнз» 

3.101993-25.11.1994 Комерційний директор. Фірма «Граніт»  
1.121994–30.06 1995 Художник. Міжнародний сектор БЛАСКО-ЧМП 
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3.071995–10.052004 Радник Міжнародного фонду сприяння інвестиціям 
20.052994 – 9 092007 Директор Національного конкурсу «Бренд Року» 
з2002р. по наступний 
час 
з26.03 2002р.по наст.  
час 

Заступник голови Міжнародного комітету захисту прав 
людини, керівник регіональної приймальні  
Президент Громадської організації «Фонд соціальних 
Ініціатив «Сім’Я»  

З.122003по наст. час Член Спілки журналістів України 
З.052003по наст. час Член Спілки рекламістів України 
з9червня2003по 
наступний час 

Член-кор,радник голови Нац.Академії інформатики 

з22вересня2009по 
травень2010 

Помічник голови Одеський Облдержадміністрації 

з березня 
2001по1травня2012  

Помічник народних депутатів Верховної Ради 

з травня 2010 по 
вересень 2011 

Радник заступника міського голови м.Одеси  
 

 
Інші  
 
 
відомості  
 

з 2010 по наступний 
час 

ЗамКерівникаТоваривства дружби Україна-Польща    
 

з 2012 по наступний 
час 

Член громадської Ради при Управлінні Державної 
Пенітенціарної служби в Одеській області  
 

у 2014 Член громадської Ради Одеський Облдержадмін-ції 
 

з 1.09.2016 р. по 2019 
р. 

Викладач Міжнародного гуманітарного універ-та 

з 2014р.по наступний 
час 

Керівник гуманітар-го проекту«ACADEMIAуспіху» 

з 2016р. по наступний 
час 

Керівник проекту «EurAsian association» 

З 2018р. по наступний 
час   

КерівникPRкомпанії«ALLIGATOR»УкраїнаФранція 

З 2019р. по наступний 
час 

Зам.голови Асоціації Роботодавців Півдня України  

З 2020 р. по  
наступний час  
3 2021р. по наступ.час   

Співзасновник Міжнарод.Морської Бізнес Асоціації 
 
Помічник почесного консула Південно-Афріканської                                                                                                    
.                                              республіки в м.Одеса 

 

 
Делегований представник  
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»                                                                                               

                                                                                                                
                   
 01.02.2021р.                                                                                              Ю.М. Шибанов 
 



 
 

ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності  

 
           ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»   

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»  (далі – 

Фонд) є громадською організацією, яка фактично діє з 26 березня 2002 р. (легалізація шляхом 
повідомлення про заснування) та набула статусу юридичної особи 15 квітня 2002 року.  

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»  об’єднує в 

своєму складі різні організації, та представників різноманітних спеціальностей та професій. 
Головною метою Фонду є сприяння розвитку України, та Одеського регіону, та 

вдосконаленню руху самоорганізації населення, підвищення рівня професійної підготовки 
активістів органів самоорганізації населення. 

Фонд надає організаційно-методичну та практичну допомогу різним, діючим в Одесі в та в 
Одеської області в підготовці та реалізації соціальних проектів, творчих конкурсів та концертів, 
фестивалів, заходів з образотворчого мистецтва.  

З моменту здійснення державної реєстрації Фонд надає методичну, консультативну та 
практичну допомогу дітям позбавленим батьківської опіки, громадянам які знаходяться у 
містах позбавлення волі.  

Завдяки адресної допомоги ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  
ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я» змогла допоїти багатьом громадянам України.  

В центрі уваги ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ 
«СІМ’Я»  знаходиться освітянські програми, вирішення питань формування у населення 
громадської єдності, та функціонування в місті Одесі різноманітних проектів пов’язаних з 
мистецтвом та творчістю. Допомога талановитої молоді одна із пріоритетних програм.  

На протязі всього часу ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  
ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»  змогла провести у Києві та в Одесі безліч музикальних фестивалів та 
конкурсів, фестивалі краси та фестивалі сучасної моди.   

Фінансовою основою діяльності Фонду є членські внески учасників Асоціації, добровільні 
внески фізичних та юридичних осіб, а також інші незаборонені законодавством надходження. 

Крім того, Фонд має значний творчий актив, та зв’язки с державними установами.  В своїй 
діяльності Фонд спирається на значний потенціал активної громадськості, активістів органів 
самоорганізації населення, які організовані за фахом, кількість таких активістів більш тисячі 
осіб. Серед яких багато мають повну вищу освіту, багато студентів гуманітаріїв, та талановитої 
молоді.  

                                                                                   
Голова організації                                                                                     Ю.М.Шибанов 
01.02.2021р.  
 

 
 
 

 



 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника  

 
Я, ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я»  (2002 

р. -  до теперішнього часу).   
Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю. Підходжу до 

роботи комплексно, системно і активно працюю над вирішенням проблем захисту прав 
населення як дієвого механізму вирішення нагальних питань повсякденного життя громадян, 
активно захищаю права соціально незахищених громадян. Вважаю таку роботу своїм 
громадянським обов'язком. 

 
Я ретельно оцінюю свій 20-річний досвід громадської діяльності, ретельно 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 прав жителів міста Одеси та Одеської 
області. Маю професійні навички у сфері права, економічної діяльності, державного управління 
та діяльності органів місцевого самоврядування.  

 
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, 
особливо в новостворених районах та новостворених ОТГ Одеської області, вдосконалення 
системи самоорганізації населення, відпрацювання та втілення в життя нових механізмів 
задоволення соціально-економічних потреб жителів області, зниження рівня соціальної 
напруженості, підвищення ступеня взаємної довіри та конструктивної співпраці населення 
та органів влади і місцевого самоврядування. 

Також, як – Президент ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  
ІНІЦІАТИВ «СІМ’Я». та як заступник голови Міжнародного Комітету з захисту прав 
людини, та член багатьох громадських об’єднань, та Фондів, я маю на меті своєї діяльності в 
складі громадської ради, виховання підростаючого покоління в дусі європейської солідарності  – 
відданості своїй Батьківщині, відродженні й розвиток духовних здобутків народу України, 
життєвих принципів, утвердженні Української державності, зростанню її могутності та 
міжнародного авторитету. Сприяння проведенню та участь в заходах природоохоронного 
характеру та використанні ефективних форм захисту навколишнього середовища, заходах 
по охороні громадського порядку, державного кордону та ліквідації надзвичайних ситуацій 
тощо. 

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 у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації.                                                  
 Делегований  представник  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СОЦІАЛЬНИХ  ІНІЦІАТИВ  

«СІМ’Я»                                                                               

                                                                                   
 
01.02.2021р.                                                                                                             Ю.М. Шибанов                                                                             

                                                                                  



                                                                                  
 

 

 Шибанов Юрій Миколайович 
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                                                                                             Шибанов Юрій Миколайович 
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