
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника МБФ «МИР УКРАЇНІ» 

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 
 

 
№ 

п/п 
Найменування Зміст 

1 Прізвище, ім'я, по батькові САВИЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА 

2 Число, місяць, рік і місце 
народження 

12.01.1974, м. Одеса, Україна. 

3 Громадянство Громадянка України 

4 Посада, місце роботи З 2015 року по сьогоднішній день працюю вчителем 
української мови та літератури в Одеському навчально-
виховному комплексі «Надія». 

5 Посада в інституті 
громадянського суспільства 

Член організації 

6 Відомості про освіту, наявність 
наукового ступеня, посади, місця 
роботи, трудову та/або 
громадську діяльність 

Вища освіта. У 1998 році закінчила Одеський державний 
університет ім. І.І. Мечникова, філологічний факультет, 
українське відділення. 
Кожні п’ять років проходжу курси підвищення кваліфікації 
вчителів в Одеському обласному інституті удосконалення 
вчителів. 
З 2018 являюсь активісткою політичної партії «Національний 
корпус». Беру активну участь в акціях і проєктах, які 
проводить НК.  

7 Контактна інформація (поштова 
адреса, номер телефону, адреса 
електронної пошти (за наявності) 

м. Одеса 
Контактний номер телефону: +380958015239. 

 

 
24 лютого 2021 р. 
 
 
Делегований представник 
МБФ «МИР УКРАЇНІ»        Савицька В.А. 
 
  



МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  

«МИР УКРАЇНІ» 
 

 

м. Київ, бул. Л. Українки 15, тел. +380684341087 

e-mail: tonylucky32@gmail.com  

 

Вих. №5/2 від 24 лютого 2021 р.  
 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

МБФ «МИР УКРАЇНІ» 

 

Інформую про результати діяльності МБФ «МИР УКРАЇНІ» протягом шести місяців до дати оприлюднення органом 

виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської рад, а саме: 

 

№ 

п/п 
Відомості про результати діяльності Зміст 

  1 Проведені заходи, дослідження, надані 

послуги 

Розгляд від громадян, приватних підприємців щодо надання 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення. 

Організація проведення Новорічних святкових заходів дітям учасників 

АТО. 

07.10.2020 представники нашої громадської організації допомогли 

жителям квартири, що згоріла в центрі Одеси. До нас звернулися жителі 

вулиці Новосельського, у яких нещодавно трапилася пожежа, із 

проханням допомогти розібрати завали після інциденту. Представники 

нашої громадської організації відгукнулися та допомогли одеситам 

винести спалені меблі та сміття із квартири, де відбулася пожежа. 

28.01.2021 представники нашої громадської організації провели 

кінопоказ в м. Одеса, присвячений подіям під Крутами. У рамках заходу 

була проведена пізнавальна лекція про історичні події, що передували 

бою під Крутами. По завершенню кінопоказу усі присутні мали нагоду 

обмінятися думками з приводу подій поблизу Крут, а також обговорили, 

як це вплинуло на майбутнє України. 

   2 Реалізовані проекти виконані програми, 

друковані видання 

Проведено святкові заходи для дітей учасників АТО 

Надано допомогу незахищеним верствам населення та переселенцям 

зі Сходу України. 

Боротьба за збереження приміщень для навчання дітей в балетній 

школі «Кияночка» 

  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 

Звернення до органів місцевого врядування Києва про надання 

альтернативного варіанту приміщень для навчання дітей. 

Проведення пресконференції в УНІАН 

  4 Річний фінансовий звіт (за наявності)  

  5 Тощо (за потребою)  

 

 

Голова Правління  

МБФ «Мир Україні»            Заденський Ю.О. 

mailto:tonylucky32@gmail.com


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
Я, Савицька Вікторія Анатоліївна, є членом МБФ «МИР УКРАЇНІ». Працюю 

вчителем української мови та літератури в Одеському навчально-виховному комплексі 
«Надія».  

На досвіді знаю, які існують проблеми у школах та системі освіти. Крім того, маю 
бажання та мотивацію внести необхідні зміни, аби зробити освітній процес 
ефективнішим. 

Вірю, що у громадській раді зможу бути корисним та ефективним. Долучившись 
до вирішення проблем Одещини, я зроблю все від себе можливе, аби принести 
позитивні зміни у систему освіти. 
 
24 лютого 2021 р. 
 
 
Делегований представник 
МБФ «МИР УКРАЇНІ»        Савицька В.А. 
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