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Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів по формуванню нового 
складу Громадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві 
державній адміністрації

ЗВІТ
про результати діяльності 

Громадської Організації «СТРІТ» за 2019 -  2020 рр.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТРІТ" є неприбутковою, благодійною організацією, створеною як 
благодійний фонд, що не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників,

МЕТА, ТА ЗАВДАННЯ .
Сприяти навчанню та захисту законних соціальних, творчих, економічних, наукових, 
культурних інтересів членів; сприяння розвитку правової держави, провадження освітньої, 
наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню 
демократичного громадянського суспільства

- сприяти спільній реалізації членами Організації своїх Конституційних прав на свободу 
думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

- сприяти пропагуванню здорового способу життя;

- сприяти спільній реалізації членами Організації своїх Конституційних прав на свободу 
світогляду;

- сприяти в реалізації соціальних, економічних, наукових, творчих, культурних, 
інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів та громадян України взагалі;

- сприяти пошуку шляхів і запровадження механізмів зміцнення єдності українського народу, 
підвищення громадянської активності всіх членів суспільства;

- сприяти розробці та реалізація програм, що стимулюють становлення та розвиток людини;

- сприяти в здійсненні підтримки процесів демократизації, розбудови громадянського 
суспільства, розвитку підприємництва та соціальної сфери, неухильного підвищення якості 
життя громадян України, створення ефективної системи захисту прав і свобод громадян;



У рамках діяльності протягом останнього року було:

• Організовані безкоштовні психологічні та юридичні консультації для ветеранів війни та 
осіб що постраждали внаслідок проведення АТО міста Києва та Київської області

• Надання матеріальної допомоги ветеранським об'єднанням Святошинського району в 
солідарності з іншими громадськими організаціями

• Проведено заходи з інформування громадськості щодо благодійних програм з надання 
допомоги українській армії.

• Організація патріотичних заходів у школах міста Києва.

• Організація благодійних акцій за участі підприємців для збору продуктів, предметів 
гігієни, медикаментів та іншого для адресної допомоги військкоматам.

• Організація безкоштовних спортивних та патріотичних секцій для дітей та молоді;

• Співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою 
залучення уваги до проблем оборонної системи України.

Г олова правління Байляк М.М.


