ІН Ф О РМ А Ц ІЯ
про результати діяльності громадської організації «Зелена О болонь»
2017 року
1. Повна назва - Громадська організація «Зелена Оболонь».
2. Скорочена назва - ГО «Зелена Оболонь».
3. Дані про легалізацію громадської організації «Зелена Оболонь» 25.05.2016 р.
4. Мета діяльності організації: задоволення та захист законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних,
спортивних та інших спільних інтересів населення.
Напрями діяльності організації: об'єднання зусиль для задоволення та
захисту політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних та
інших інтересів громадян України; сприяння розвитку екологічної
самосвідомості населення; участь та організація культурно-масових,
природоохоронних, просвітницьких та інших заходів; підтримка вільного
обміну досвідом, знаннями та інформацією у сфері охорони, збереження та
захисту довкілля, забезпечення доступу до інформації та знань у сфері
довкілля, розвиток інформаційної інфраструктури; розш ирення участі
громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень,
реалізація яких може вплинути на стан довкілля, участі громадськості в
освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;
сприяння екологічним громадським організаціям, громадянам, громадам та
іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля; розвиток
екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання
програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих
на розвиток демократичного громадянського суспільства.
5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах
виконавчої влади - член в громадській раді при Оболонській районній в місті
Києві державній адміністрації на період 2017-2019 років.
6. Результати діяльності 2017 року - покращення благоустрою, створення
зони відпочинку.
7. Перемога в проекту № 327 «Облаштування та очищення озер в ПущаВодиці». На сьогоднішній день облаштування триває.
8. Спільна перемога ГО «Зелена Оболонь» а також мешканців ГІущаВодиці, адже завдяки нашим зверненням до Департаментів та комунальних
підприємств, було змінено в кращу сторону транспортне сполучення
мікрорайону, з іншими районами міста, а саме почав курсувати 17- й
трамвай, сполученням Пуща-Водиця 14 лінія - вул.Йорданська, а також
маршрут № 226 перевізника КГ1 «Київпастранс» Пущ а-Водиця 14 лінія- ст..м.
Нивки

Голова гром адської організації «Зелена Оболонь»
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