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ВІДОМОСТІ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Громадської організації «Наш Святошнн»

1. Повна назва Організації - Громадська організація «Наш Святошнн».
2. Скорочена назва Організації -  ГО «Наш Святошнн».
3. Дані про легалізацію ГО «Наш Святошнн». Зареєстровано (легалізовано) 
Святошинським районним управлінням юстиції у місті Києві наказ від 
25.06.2015 № 76/01, Свідоцтво № 1437038.
4. Адреса, контакти: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 2-Б
Контактні тел. 403-38-76, 0999821234 Електронна адреса:
nash_svyatoshin@ukr.net
5. Мета діяльності: задоволення та захист законних соціальних, творчих, 
економічних, наукових, культурних та інших інтересів шляхом формування 
нової якості відносин громади з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, побудованих на розумінні вирішальної ролі громади у 
вирішені місцевих проблем; формування нового, прогресивного, 
патріотичного світо сприяння громадян; популяризацію ідей та принципів 
демократичного суспільства.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ:
2018-2019 рік - Член громадської ради при Святошинській РДА 
2020 член громадської ради при Державній податковій службі.

7. Протягом 2019 року ГО «Наш Святошин» брала участь у житті громади, 
зокрема:

надання допомоги мешканцям Святошинського району у створенні 
Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (проведення 
зборів та надання роз’яснень щодо алгоритму створення ОСББ); 
підтримка та участь, з громадою Борщагівки, у відстоюванні 
збереження паркової зони в парку «Інтернаціональний» 
Святошинського району (опитування громадян, подання звернень 
від імені громади на Київського міського голову, участь в судових 
засіданнях -  відстоювання інтересів громадян); 
проведення опитування підприємств, щодо наявних проблем, які 
заважають ефективному розвитку бізнесу в Святошинському районі 
та місті Києві (збір, аналіз та подання інформації до КМР); 
захист законних прав трудового колективу ДП «Електронмаш» , 
підготовка запитів, звернень, проведення акцій під КМУ. 
проведення «круглого столу» на тему: «Проблеми розвитку бізнесу 
в Святошинському районі та місті Києві» за участю Народних 
депутатів України, Комітету Верховної Ради України з питань 
промислової політики та підприємництва, керівництва
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Святошинської районної державної адміністрації, депутатів 
Київської міської ради, керівників великих підприємств міста Києва; 
Опрацювання звернень мешканців Святошинського району та 
підготовка звернень та депутатських запитів: стосовно роботи 
швидкісного трамваю, встановлення пристроїв пониження 
швидкості на дорогах, ремонту дитячих майданчиків, роботи ЖКХ 
та інше.
видання інформаційного бюлетеня «Наш Святошин»; 
проведення весняних та осінніх толок з мешканцями Борщагівки; 
на постійній основі функціонує громадська приймальня для 
звернення громадян за адресою: м. Київ, вул.. Героїв Космосу 2-Б; 
надання правової допомоги мешканця Святошинського району.

Голова ГО «Наш Святошин» В.П.Бережний


