
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗАКОН ПРИРОДИ" 

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 

Тітаренко Яна Олександрівна 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

31.03.1984 

м. Одеса, Україна 

3 Громадянство Громадянка України 

4 Посада, місце роботи Тимчасово не працюю 

5 Посада в  громадянській 

організації 

Голова правління 

6 Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Освіта: 

- Одеський Національний політехнічний 

університет, спеціальність – екологія та захист 

навколишнього середовища, роки навчання: 2001-

2006; 

Трудова діяльність: 

17.02.2020 по т.ч. Басейнове управляння водних ресурсів 

річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, провідний 

інженер служби діловодства, зв’язків з громадськістю та з 

пресою. 

Помічник – консультант на громадських засадах  

народного депутата України IX скликання Бобровської 

С.А. 

01.10.2019- 17.02.2020 Українській центр екології моря,  

молодший науковий співробітник відділу 

геоінформаціїних технологій. 

23.02.2018-15.08.2019  Політична партія «Об’єднання 

«Самопоміч» менеджер адміністративної діяльності 

відділу регіональної політики організаційно-аналітичного 

управління Департаменту внутрішньої політики апарату 

Виконавчого комітету. 

02.01.2017-15.05.2018  Національний природний парк 

«Тузловські лимани» на посаді молодшого наукового 

співробітника 

01.12.2016 -14.11.2017 КУ «Одеський обласний центр 

патріотичного виховання дітей та молоді, провідний 

фахівець відділу інформаційної діяльності та комунікації 

з громадськістю 

2006-2012  Департаменті праці та соціальної політики  

Одеської міської ради на посаді головного спеціаліста 

відділу праці та соціальних гарантій. 
7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності) 

65076, м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 17, кв. 21; тел. 

0930067575 

zakonprirodu@gmail.com 



24.02.2021 

 

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ЗАКОН ПРИРОДИ"       Я.О. Тітаренко 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗАКОН ПРИРОДИ" 

Інформую про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗАКОН ПРИРОДИ" 

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  Я.О. Тітаренко 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Тітаренко Яна Олександрівна, є головою правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ЗАКОН ПРИРОДИ". Спільно з членами організації активно займаюсь громадською 

діяльністю. 

 
Народилася 31 березня 1984 року в Одесі. Закінчиа хіміко-біологічний факультет 

Приморського ліцею. Це був перший крок до здійснення мрії — стати захисником довкілля. 

Здобувала спеціальність “Екологія та захист навколищнього середовища”, навчаючись на 

Хіміко-технологічному факультеті Одеського національного  політехнічного університету. У 

2006 р. по завершенню навчання зрозуміла, що через тотальну корупцію в екологічному 

департаменті, екологом працювати не зможе. Така “екологія” мене не тішила і я зайнялася 

практичним захистом навколишнього середовища. Брала участь у експедиціях Івана Русєва, з 

початку 2000-них активно займалася акціями прямої дії по збереженню довкілля на Одещині та 

в Україні. Боролася за  природні території, проти забудов заплав річок та знищення лісів. 

Пізніше постала організація “Зелений Лист” та “Закон Природи” і моя діяльність з великою 

групою однодумців перейшла у групову громадську площину. Працювала в Українському 

центрі екології моря, у Національному парку “Тузловські лимани” та в Одеському обласному 

центрі патріотичного виховання дітей та молоді. 

 

У 2004 році була активном учасником “Помаранчевої Революції”. В часи “Революції 

Гідності” стала однією з перших організаторів Майдану в Одесі. Займалась волонтерством, 

допомагаючи людям потрапити до Києва в спеціально створених комунікаційному та 

волонтерському центрах. Коли ж спалахнула війна на сході —стала військовим волонтером 

центру на вул. Гімназійній, 2. Підтримую українську армію і сьогодні.  

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

країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 

 

24.02.2021  

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

"ЗАКОН ПРИРОДИ"                                                  Я.О. Тітаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




