
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА» 

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 СМІРНОВА ІННА ЮРІЇВНА 

2 Число, місяць, рік і місце 
народження 

09.03.1990. м. Одеса, Україна. 

3 Громадянство Громадянка України 

4 Посада, місце роботи Тимчасово не працюю 

5 Посада в інституті 
громадянського суспільства 

Член організації 

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

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 
спеціальність - правознавство, освітньо-кваліфікаційний 
рівень – спеціаліст, роки навчання: 2007-2012. 

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

65111, Одеська обл., Одеський р-н., м. Одеса, вул. Семена 
Палія, буд. 134, кв. 17. 
Контактний номер телефону: +38063-72-66-300 

 

 
24 лютого 2021 р. 
 
 
Делегований представник 
ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА»      Смірнова І.Ю. 
 

  



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА  

Україна, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11, офіс 215 

тел. +38(067) 3355199, e-mail: brauns1977@mail.ru  

Вих. №7/2 від 24 лютого 2021 р. 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА» 

Інформую про результати діяльності ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА» 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 звернень від громадян, приватних підприємців щодо надання 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення. 

Організація проведення заходів для дітей та молоді. 

Залучення фінансування для організації благодійних заходів 

Надання консультативної допомоги молодими спеціалістами юридичної 

допомоги інвалідам та пенсіонерам. 

13.10.2020 представники нашої громадської організації допомогли 

жителям Київського району Одеси встановити тишу і порядок на вулиці. 

До нашої ГО звернулися жителі вулиці Небесної сотні зі скаргами про те, 

що під вікнами будинків часто збираються великі шумні компанії та не 

дають одеситам спати вночі. Поліція на проблему не реагує та на 

виклики не приїжджає. Тож ми організували колективне звернення до 

керівника одеської поліції з проханням посилити патруль на 

вищезазначеній вулиці. Крім того, нами був створений громадський 

патруль з метою попередження порушень спокою жителів району. 

19.10.2020 представники нашої громадської організації долучилися до 

організації виставки, присвяченої допомозі безпритульним тваринам у 

парку Горького в Одесі. У парку були встановлені стенди з фотографіями 

та історіями безпритульних котів і собак, яким потрібна родина. Одесити 

також могли приносити корм для тварин або пожертвувати кошти 

зоозахисним організаціям. 

2 Реалізовані проекти виконані 

програми, друковані видання 

Проведення молодіжних акцій з прибирання парків  

Надано допомогу незахищеним верствам населення та переселенцям 

зі Сходу України. 

Залучення грантового фінансування для реалізації соціальних та 

комерційних проектів, орієнтованих на покращення життя громадян  

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 та до органів державної 

влади з узгодження соціальних проектів 

Участь в державних проектах щодо співпраці з організаціями 

переселенців 

Участь в пресконференціях та круглих столах 

Розробка соціальних проектів 

Підтримка в отриманні грантів інститутами громадянського суспільства 

4 Річний фінансовий звіт (за 

наявності) 

mailto:brauns1977@mail.ru


5 Тощо (за потребою)  

 

 

ГОЛОВА 

ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА»                О. ПОХОДОЩУК 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
Я, Смірнова Інна Юріївна, є членом ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА» та юристом. У 

рамках своєї діяльності допомагаю вирішувати правові питання та надаю юридичну 
допомогу людям похилого віку.  

У наш час люди похилого віку часто залишаються самотніми і не мають до кого 
звернутися. Враховуючи свій досвід та навички, як член громадської ради при Одеській 
обласній державній адміністрації я зможу ініціювати та забезпечити організацію 
юридичних консультацій для усіх, хто цього потребує. 

Вважаю, що мій досвід стане у нагоді для створення позитивних змін у регіоні. 
 
 

 

 
24 лютого 2021 р. 
 
 
Делегований представник 
ГО «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА»         Смірнова І.Ю. 
 

 




