
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності організації протягом 2019 років
1. Назва організації: Громадська організація «ЩИТ-КИЄВА»
2.Скорочена назваорганізаціїГО «ЩИТ-КИЄВА»
3.Дані про легалізацію організації: ІНДИФІКАЦІЙНИЙ КОД - 39141748
4.Адреса, контакти: 03134, м . Київ, вуя. Трублаїні. 99
5.Мета та напрями діяльності:
Мета: Метою діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів членів Організації.

Напрямидіяльності:

• Сприяння здійсненню громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації,
районної ради, органів місцевого самоврядування влади, сільських, селищних, міськихголів, 
міських і сільських виконкомів:

• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні
держави ими справам и:

• сприяння врахуванню органом влади громадської думки під час формування та реалізації
державної політики;

• генерування, акумулювання та правова експертиза суспільно-значущих ініціатив, з метою
їхпідтримки та реалізації;

• проведення громадської експертизи законодавчих актів, в тому числінової Конституції України
та/абозмін до неї;

• сприяння здійсненню громадського аудиту (перевірки) діяльності районних, міських, сільських
органі ввлади;

•  сприяння здійсненню громадського контролю за кадровою політикою органів влади в районі;
•  сприяння проведенню люстрації в Україні для очищення суспільства та відновлення довіри

громадян до влади та її органів відповідно до закону;
•  захист інтересів та прав інших громадських організацій та їх членів за їх зверненням на підставі

співробітництва;
• участь у  створенні консультативних, дорадчих, постійних та тимчасових органів (фахових

комісій) за напрямками діяльності, сприяння залученню фахівців відповідних галузей до складу 
таких комісій;

6.Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади:
Брав участь в засіданнях та вносив пропозиції в роботу Громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації.

7.Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на території Святошинського 
району:

Назва проекту: «Народна Самооборона»
Мета:

Організація патрулювання території Святошинського району за допомогою членів 
територіальної громади;
Співпраця з Святошинським райвідділом внутрішніх справ з метою запобігання 
протиправних дій з боку кримінальних елементів, які під час «подій Майдану» чинили безлад 
на території Святошинського району.
Проведення громадського контро.т^  державної влади на території
Святошинського району.

Голова правління
Громадської організації «ЩИТ-КИЄВА( Р. С.Котенко
М.П.


