Інформація
про результати діяльності організації протягом 2 0 1 6 -2 0 1 7 років
1. Назва організації: громадська організація «Біличанський рибалка».
2. Скорочена назва організації: ГО «БР».
3. Д ані по легалізацію організації: Довідка №38/26-57-12-04-42 видана ГО
«Біличанський рибалка» код 40351575 в тому, що вона перебуває на
обліку в ДП1 у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві,
зареєстрована
01.03.2016
за
№10721020000033952
Головним
управлінням юстиції у м. Києві.
4. Адреса, контакти: м. Київ, вул. Підлісна, 6, кв.64. тел. 097 611-50-88.
5. Мета та напрямки діяльності: служіння гуманістичним цілям і
принципам свободи особистості, соціальної справедливості і
солідарності, утвердження загальнолюдських цінностей в Україні.
Головною метою організації є сприяння розвитку риболовного спорту
та екологічного туризму у місті Києві, а також здійснення та захист
прав і законних інтересів членів організації.
Основними напрямками діяльності організації є: охорона (сприяння
громадському контролю за дотриманням правил рибальства,
здійснення заходів з попередження та сприяння боротьбі з
браконьєрством
та іншими
порушеннями
природоохоронного
законодавства), відтворення популяції всіх гідробіонтів водойми,
насамперед таких риб як: карась (золотистий та срібний), короп (всі
види), білим амур, окунь, щука, краснопірка звичайна, лин та ін.,
збереження та раціональне використання природних біоресурсів на
озері Святошинському ( став №3 Інституту рибного господарства
НААН України), здійснення всіх можливих необхідних заходів щодо
забезпечення благоустрою прилеглої до водойми території, а також
дотримання нормативів та стандартів якості навколишнього
середовища на водоймі та прилеглій до неї території.
Другорядними напрямками є:
1. Пропаганда і популяризація риболовного спорту та екологічного
туризму, як форм активного відпочинку та зміцнення здоров’я
громадян;
2. Пропаганда здорового способу життя та раціонального
природокористування, виховання членів організації як цивілізованих
природокористувачів;
4. Сприяння створенню умов членам організації для аматорського
рибальства, відпочинку, спорту:
5. Сприяння реалізації членами організації своїх прав, спільних
соціальних, культурних, наукових та творчих інтересів;

6. Здійснення співробітництва із іншими громадськими організаціями,
органами державної влади та місцевого самоврядування, шляхом
укладання відповідних договорів;
8. Реалізація власних програм, проектів та заходів Організації.
6. Досвід роботи в консультаттно-дорадчих органах при органах
виконавчої влади: відсутній.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на
території Святошинського району (назва проекту, мета, партнери,
учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Були проведені такі роботи:
1) встановлення лавочок ( ЗО шт.);
2) запустили в озеро Святошинське близько 5 тонн риби;
3) організація святкування Івана Купала (2017 рік);
4) організація святкування Водохреща (2017 рік);
5) організація заходів для багатодітних сімей;
6) «суботніки» ( 5 разів);
7) косіння трави, контроль за вивезення сміття з прилеглої до водойми
території, та ін.
8) озеленення прибережної смуги (висадка кущів калини загальною
кількістю близько 15 шт.).
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