
 

 

 

Успішні практики 
реалізації громадських 

ініціатив 

у вирішенні питань 

місцевого значення 

Згідно з Указом Президента України «Про Європейський тиждень місцевої демократії» № 922/2007 від 27.09.2007 року наша держава традиційно 
щороку проводить Європейський тиждень місцевої демократії. 

Цього року Європейський тиждень місцевої демократії відзначив десяту річницю ініціативи. За цієї особливої нагоди Київ уперше брав участь у 
здобутті відзнаки «12 зірок» – найвищої відзнаки Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. 

Метою Тижня у 2017 році стало привернення уваги громадськості до того, що їх участь у місцевих справах є найважливішим чинником 
життєздатності демократії, прийняття важливих для громади рішень на місцевому рівні у соціальному, культурному, економічному та політичному 
житті. 

Саме тому Департамент суспільних комунікацій вперше ініціював проведення відбору успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні 
питань місцевого значення. Громадським організаціям надано унікальну можливість презентувати зміст своєї діяльності поділитися найкращими 
здобутками за останні два роки.  

12 жовтня 2017 року у стінах Київської міської державної адміністрації за вагомі досягнення у номінаціях: «Соціальні ініціативи», «Ініціативи з 
благоустрою», «Освітні ініціативи», «Культурні ініціативи», «Спортивні ініціативи», «Просвітницькі ініціативи», нагороджено відзнаками 21 громадську 
організацію столиці. Своїми досягненнями та результатами роботи учасники довели, що в Києві достатньо активних громадських інститутів, які завдяки 
своїй наполегливій та безкорисливій діяльності, небайдужості до питань громади, можуть згуртуватися та вирішити будь-яке завдання. 

 



                                               
                                              Всеукраїнська громадська 
                                          організація  «Магнолія» 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                               
                                 Громадська організація  
                    «Спілка ветеранів війни з Росією» 

 
 

Адреса: вул. Гайдара, 58/10, м. Київ, 01033 Адреса: вул. Ялтинська, 5, корп. Б, кім. 12 
м. Київ, 02099  

Телефон: 093-689-00-70, 044-206-99-84 
 

Телефон: 066-299-11- 84   

E-mail:  tkachenko@magnolia.org.ua 
 

E-mail:  svvr.c14@gmail.com  

Web: http://magnolia.org.ua/uk   
  

Web:  https://facebook.com/svvr.c14  

Керівник:  Ткаченко Євгенія Володимирівна  
 

Керівник:  Карась Євген Васильович  

Юридичний статус: громадська організація 
 

Юридичний статус: громадська організація 

Дата реєстрації:  27.12.2005  Дата реєстрації:  22.07.2016  
Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи  Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи 
Діяльність:  за підтримки Київської міської державної 
адміністрації організація поширює фотографії зниклих дітей 
у місті Києві в т.ч. на бігбордах, у міському метрополітені, 
на вокзалах, в ефірі ТВ та інших ЗМІ. 

Діяльність: організація надає  психологічну допомогу та 
займається  фізичною реабілітацією ветеранів російсько-
української війни, надає юридичну підтримку, допомагає з 
пошуком роботи, організацією їхнього дозвілля. 
 

Успішна практика 2016-2017: 
заснування та реалізація соціального проекту «Служба 
розшуку дітей». За час існування проекту організації вдалося 
розшукати 1525 зниклих дітей, з них 78 були знайдені у 
Києві за останні 2 роки.  

Успішна практика 2016-2017: запроваджено курси 
психологічної та фізичної реабілітації, які  пройшли близько 50 
ветеранів; 20 ветеранам знайдено роботу; проведено кілька 
успішних кампаній із захисту прав учасників бойових дій - 
безкоштовне перевезення у міському та міжміському 
транспорті; проведено Фестиваль пісень війни з Росією в 
Голосіївському парку. 

 

mailto:tkachenko@magnolia.org.ua
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                                  Міжнародний благодійний    
                            фонд «Волонтерське об'єднання 
                                                  «Крила» 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                
                               Всеукраїнський громадський   
                                        благодійний фонд       
                                    «Батьківська турбота» 

 
 

Адреса: вул. Драгоманова, 1-а, кв.78,  
м. Київ, 02068  

Адреса: вул. Квітки Цісик , 40,  
м. Київ, 04075  

Телефон: 067-728-29-28  Телефон: 044-401-83-76  
E-mail:  kryla_kiev@ukr.net  E-mail:  kovchegdeti@gmail.com 
Web: www.kryla.org.ua  Web:  http://ковчег.kiev.ua  
Керівник:  Токар Ярослава Сергіївна  Керівник:  Джейн Хаетт 
Юридичний статус: благодійний фонд  Юридичний статус: благодійний фонд 
Дата реєстрації:  12.06.2008  Дата реєстрації:  1999 
Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи  Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи  
Діяльність: організація створена з метою вирішення найбільш 
гострих соціальних проблем нації для поліпшення якості 
життя людей, виховання високоморального, духовно і 
фізично здорового молодого покоління, забезпечення захисту 
їх прав. Напрями діяльності – надання благодійної  допомоги  
дітям з інвалідністю, чорнобильцям, багатодітним, сиротам, 
учасникам АТО;  організація відпочинку та оздоровлення 
дітей соціальних категорій. 

Діяльність: Фонд опікується Центром соціальної реабілітації 
«Ковчег», який заснував для надання комплексної соціальної 
реабілітації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, дітям, що опинилися в складних життєвих 
обставинах та залишилися поза сім’єю. 

Успішна практика 2016-2017: організовано новорічну акцію 
для дітей-інвалідів «Від серця до сердечка»; різдвяні канікули 
у Польщі для школярів вразливих категорій; акцію для 
онкохворих дітей «Я дарую тобі своє сердечко»; вечірку до 
Дня закоханих для дітей з інвалідністю та їх родин;  
благодійні оздоровчі та культурно-освітні подорожі дітей до 
Франції, країн Балтії, Чехії, Греції та інше.  

Успішна практика 2016-2017: Найбільший проект організації 
– Центр соціальної реабілітації «Ковчег» - заклад недержавної 
форми власності із соціального захисту дітей. За період 
діяльності ВГБФ «Батьківська турбота» та Центру «Ковчег» 
близько 400 дітей були влаштовані в сім’ї.  
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Міжнародна асоціація  
«Об’єднані Україною» 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
                              Громадська організація 
                       «Малененьке серце з мистецтвом» 

 

Адреса: вул. Хрещатик ,27-б, м. Київ, 01001 Адреса: м. Київ, а/с 46, 01021  
Телефон: 044-599-99-91, 093-133-09-53  Телефон: 044-228-60-89  
E-mail:  unitedbyukraine@gmail.com  E-mail:  info@smallheartwithart.org  
Web: http://unitedbyukraine.com/ Web:  https://www.facebook.com/SmallHeartwi

thArt  
Керівник:  Приймак Богдан Іванович  Керівник:  Смірнова Євгенія Ігорівна  
Юридичний статус: благодійна організація  Юридичний статус: громадська організація  
Дата реєстрації:  07.07.2016  Дата реєстрації:  07.04.2015  
Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи Конкурсна номінація: Соціальні ініціативи 
Діяльність: організація створена з метою вирішення 
суспільних проблем, пошуку ефективних рішень для 
розбудови українського суспільства. Напрямки: освіта, 
культура, спорт, медична, психологічна допомога, адвокація. 
 

Діяльність: організація створена з метою подолання ВІЛ-
інфекції в Україні шляхом своєчасного виявлення нових 
випадків захворювання та забезпечення доступу до лікування 
й кваліфікованої психологічної допомоги, допомоги ВІЛ-
інфікованим і хворим на СНІД дітям в Україні. 

Успішна практика 2016-2017:  
1) Участь у програмі літнього табору для молодих лідерів 
«Kiwanis Youth Camp 2017» (м. Мальбун, Ліхтенштейн);  
2) Збір та надання коштів для протезування дитини, що 
постраждала від вибуху гранати у Донецьку;   
3) Організація благодійної двотижневої виставки творів 
дитячого мистецтва «Захистимо дітей», збір коштів від якої 
направлено для вихованців центру «Перлина Донеччини». 

Успішна практика 2016-2017: об'єднано активні і 
цілеспрямовані громадські організації та громадяни у  
боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, проведені 
інформаційні кампанії про своєчасне тестування на ВІЛ, 
подолання стигми і дискримінації щодо ВІЛ-позитивних 
людей, а також тестування на ВІЛ/СНІД, сифіліс, вірусні 
гепатити В, С та консультування громадян. Проекти на базі 
центру «Охматдит»: ремонт Центру; закупівля медичних 
витратних матеріалів, медичного обладнання; коробка 
Мужності, листи Янгола; збір гуманітарної допомоги; щорічне 
забезпечення наборами першої необхідності та багато іншого. 

mailto:unitedbyukraine@gmail.com
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                                             Громадська організація       
                                         «Квартал Пушкінська -                   
                                         Велика Васильківська» 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                           
                                            Громадська організація    
                                                   «Наша Оболонь» 

 
  

Адреса: бул. Тараса Шевченка, буд. 10,  
оф. 2/1, м. Київ, 01004 

Адреса: вул. Зої Гайдай, 6, кв.200,  
м. Київ, 04212     

Телефон: 067-412-19-64  Телефон: 093- 991-11-29  
E-mail:  office@nashkvartal.kiev.ua  E-mail:  nasha.obolon@i.ua  
Web: http://nashkvartal.kiev.ua/  Web:  https://www.facebook.com/groups/86848

3793217501/  
Керівники:  Рукосс Олена Володимирівна 

Колосович Ярослав Вікторович 
Ясієвич Єлизавета Олександрівна  

Керівник:  Гончарук Василь Віталійович    

Юридичний статус: громадська організація  Юридичний статус: громадська організація  
Дата реєстрації:  11.10.2016  Дата реєстрації:  09.04.2014  
Конкурсна номінація: Ініціативи з благоустрою територій Конкурсна номінація: Ініціативи з благоустрою територій 
Діяльність: організація створена з метою захисту прав 
громадян та залучення їх до активного життя міста, 
формування їх громадянської позиції та покращення взаємодії 
між владою та жителями Києва. Основні напрямки діяльності: 
ініціативи з благоустрою території, просвітницькі ініціативи у 
сфері суспільної взаємодії, надання юридичної допомоги. 

Діяльність: організація створена з метою надання 
волонтерської допомоги, покращення благоустрою 
Оболонського району, сприяння розвитку спорту. 
 

Успішна практика 2016-2017: на численні звернення 
мешканців ГО разом з приватними підприємцями та у 
взаємодії з місцевою владою встановили зовнішнє освітлення 
на будинках біля під’їздів по вул. Пушкінській та  Великій  
Васильківській. 

Успішна практика 2016-2017: за сприяння ГО захисники 
Вітчизни отримали додаткову волонтерську допомогу (харчі, 
медикаменти, маскувальні сітки та ін.). У ході проведення 
благоустрою територій Оболонського району багато 
мешканців були залученні до участі в толоках, які ГО «Наша 
Оболонь» організовувала спільно з владою району.  

mailto:office@nashkvartal.kiev.ua
mailto:nasha.obolon@i.ua
http://nashkvartal.kiev.ua/
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Громадська організація 
«Громадянський рух 
підтримки реформ» 

 

 
 

 
 
 
 
   

 

Громадська організація 
«Відкритий Університет 

Майдану» 
(ВУМ) 

Адреса: 02068, м. Київ, а/с 38  Адреса: вул. Митр. Липківського 37А, кв. 97,  
м. Київ, 03035 

Телефон: 044-227-55-79 Телефон: 050- 338-88-43        
E-mail:  go-grpr@ukr.net  E-mail:  ostasiv@vumonline.ua  
Web: -  Web:  https://vum.org.ua/, https://vumonline.ua/  

https://www.facebook.com/vum.org.ua/?r
ef=aymt_homepage_panel  

Керівник:  Савчук Сергій Вікторович Керівники:  Хіль Олена Іванівна, Стасів Остап   
Юридичний статус: громадська організація Юридичний статус: громадська організація  
Дата реєстрації: 01.08.2011  Дата реєстрації:  08.10.2014  
Конкурсна номінація: Ініціативи з благоустрою територій Конкурсна номінація:  Освітні ініціативи  
Діяльність: Організація створена з метою реалізації та 
захисту інтересів, прав і свобод мешканців Дарницького 
району, проведення інформаційних кампаній спрямованих на 
підвищення правової освіти різних категорій громадян. 

Діяльність: організація сприяє розвитку громадянського 
суспільства в Україні через неформальну освіту, мережування 
громад, розвиток громадської компетенції та проекти 
соціальної дії. 

Успішна практика 2016-2017: ГО займається вирішенням 
особистих, побутових та локальних проблем життєдіяльності 
шляхом відкритого публічного громадського контролю за 
діями чи бездіяльністю влади шляхом направлення листів та 
запитів до установ, підприємств і організацій, до компетенції 
яких належить вирішення тієї чи іншої проблеми. Процес 
вирішення ситуації висвітлюється на сайті «Дарниця.org» 
шляхом оприлюднення переписки ГО «ГРПР» із відповідними 
органами і публічно демонструється покроковий алгоритм 
вирішення конкретної проблеми. За 5 років роботи було 
піднято 371 проблемне питання, 2/3 з яких успішно вирішені. 

Успішна практика 2016-2017: започаткування та реалізація 
проектів: vumonline.ua, Active Citizen, ШУГ, які забезпечують  
доступ кожному громадянину до громадянської освіти завдяки 
дистанційним платформам та подальша реалізація проектів 
активної дії по всій Україні (близько 50 проектів).  
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                                          Громадська організація   
                                        «Освітня асамблея» 

 
    
 

                                            
                                            Громадська організація  
                                             «Наукові пікніки» 
 

 
 
 

Адреса: вул. Ялтинська, 5-Б, кім. 12,   
м. Київ, 02099  

Адреса: вул. М. Донця 2-а, кв. 766,  
м. Київ, 03161  

Телефон: 073-488-30-01  Телефон: 063- 954-85-20  
E-mail:  osvita@ea.org.ua E-mail:  scientific.picnic@gmail.com  
Web: https://www.facebook.com/osvitaUkrain

e/ 
Web:  https://www.facebook.com/ScientificFun/ 

Керівник:  Панченко Микола Миколайович    Керівник:  Семенова Ксенія Ігорівна  
Юридичний статус: громадська організація  Юридичний статус: громадська організація 
Дата реєстрації:  08.04.2016 Дата реєстрації:  2013  
Конкурсна номінація: Освітні ініціативи  Конкурсна номінація: Освітні ініціативи  
Діяльність: освітня асамблея займається професійним та 
загальноосвітнім розвитком молоді.  

Діяльність: наукові пікніки - ініціатива, що популяризує науку 
по всій країні. Фестиваль Наукові пікніки проходить щорічно 
у вересні і у травні в різних містах України.  
 

Успішна практика 2016-2017: проведення лекцій, семінарів, 
курсів та інших заходів, де молодь отримує практичні знання, 
які неможливо отримати в школі чи університеті. Проведено 
більше 200 заходів до участі у яких залучено більше 6500 осіб 
(станом на лютий 2017). Організація працює у семи містах 
України. У 2016 році ГО здобула перемогу в конкурсі 
проектів «Громадський бюджет м. Києва» і наразі реалізує 
власний проект № 458 «Простір «Освітня асамблея».  
 

Успішна практика 2016-2017: в парках, скверах чи на площах 
міста організація знайомить відвідувачів з науковцями, 
показує, що наука може бути цікавою. До пікніків залучаються 
спеціалісти, науковці, ентузіасти, які діляться своїми знаннями 
з публікою. На пікніках не подається теорія, а в захоплюючій 
та розважальній формі розкриваються таємниці фізики, хімії, 
біології та інших сфер науки. Показується, що наука 
буквально усюди навколо нас. 

mailto:osvita@ea.org.ua
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                               Громадська організація          
                                        «Місто-Сад» 

 
 

                                          
                                       Благодійна організація  
                              «Ансамбль танцю «Вітамінчики» 
 

 
 

Адреса: вул. Омеляновича - Павленка, 4/6,  
м. Київ, 01010  

Адреса: вул. Симиренка 14/9, кв. 360,  
м. Київ,  03134 

Телефон: 096-300-16-56   Телефон: 050-310-72-80 
E-mail:  pressmistosad@gmail.com E-mail:  vitaminchiki@ukr.net 
Web: http://misto-sad.com.ua/ Web:  https://www.facebook.com/vitaminfest/  
Керівник:  Кулеба Євгенія Анатоліївна  Керівник:  Мельник Олег Йосипович  
Юридичний статус: громадська організація Юридичний статус: благодійний фонд  
Дата реєстрації:  05.03.2015  Дата реєстрації:  04.11.2002  
Конкурсна номінація: Культурні ініціативи Конкурсна номінація: Культурні ініціативи  
Діяльність: «Місто-сад» - це ініціатива, присвячена 
формуванню в Україні громадянського суспільства шляхом 
розвитку культури та публічних просторів. 
 
Успішна практика 2016-2017: команда «Місто-сад» створює 
публічні простори як платформу культурної та соціальної 
діяльності для жителів. Приклади: 1) «Сквер Небесної Сотні» 
(м. Київ); 2) «Межа» (мистецький проект у форматі 
короткострокових резиденцій заради діалогу із жителями міст  
Слов’янська та Ужгорода); 3) «Парк Шовковичний» (м. 
Слов'янськ); 4) «Кіносхідці» (м. Костянтинівка); 
5)»Конструктор. Дворики» (дослідницький проект, який 
дозволить трансформувати будь-який внутрішній двір міста 
чи селеща). 

Діяльність: фестиваль представляє київському глядачеві 
культуру і традиції регіонів України та народів світу, їхнє 
хореографічне мистецтво, знайомить зарубіжні колективи з 
танцювальною фольклорною спадщиною українського народу, 
зі столицею України – містом Києвом, об’єднує зусилля дітей 
різних національностей для духовної та матеріальної 
підтримки тих дітей, які потребують допомоги, залучає 
спонсорів та меценатів до спільної підтримки талановитих 
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, юних митців з соціально 
незахищених сімей та розвитку їх творчості. 
Успішна практика 2016-2017: підтримка Народного ансамблю 
танцю «Вітамінчики», організація  благодійних акцій «Діти 
для дітей», новорічних вистав, Міжнародного  фестивалю 
дитячої творчості «Сонячний каштанчик».  
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                                           Громадська організація   
                                                    «Арт-сцена» 
 
 

 
 

   
                                       Громадська організація             
                                        «Голосіївська Криївка» 
 
 

 

Адреса: вул. Харківське шосе, 55, кв.7,  
м. Київ, 02091 

Адреса: вул. Васильківська, буд. 27,  
корпус 2, офіс 1, м. Київ, 03022  

Телефон: 067-798-82-41  Телефон: 063-566-82-66 
E-mail:  artscena77@gmail.com    E-mail:  golosiivska_kruivka@ukr.net  
Web: https://www.facebook.com/Громадська-

Організація-Арт-Сцена-
313219269061055/ 

Web:  https://www.facebook.com/golosiivska.kr
yivka/ 

Керівник:  Кудря Олександр Миколайович  Керівник:  Андрійко Руслан Юрійович  
Юридичний статус: громадська організація Юридичний статус: громадська організація  
Дата реєстрації:  11.03.2016 Дата реєстрації:  24.02.2016  
Конкурсна номінація: Культурні ініціативи  Конкурсна номінація: Культурні ініціативи 
Діяльність: проведення конференцій, тренінгів, семінарів, 
громадських обговорень та інших публічних заходів. 
Організація та проведення творчих, культурних, дозвільних й 
спортивно-масових заходів, ярмарок, змагань, свят, 
пов'язаних з діяльністю організації, участь у міжнародному 
культурному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, 
змагань. Організація роботи театрально-художньої школи-
студії для дітей та дорослих. 

Діяльність: основною метою організації є реалізація 
соціальних проектів, спрямованих на здійснення культурно-
просвітницької, освітньої, наукової, розважально-виховної 
діяльності серед киян та надання соціальної допомоги 
мешканцям столиці. 
 
Успішна практика 2016-2017: ключовим та найвідомішим 
проектом ГО є фестиваль "Голосіївська Криївка" - 
молодіжний, благодійний, патріотичний фестиваль, який вже 
три роки поспіль відбувається в Голосіївському парку. Окрім 
культурно-просвітницької діяльності, результатами 
проведення фестивалю є консолідація киян довкола ідеї 
допомоги українським військовим. 

Успішна практика 2016-2017: ГО започаткувала проект 
«Чужих дітей не буває - Театр для дітей», в рамках якого 
відвідуються дитячі будинки Києва та області з благодійними 
виставами, а також даруються дітям солодощі та фрукти. В 
рамках проекту вже відвідано 15 закладів (2000 дітей).   
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                                   Благодійна організація   
                                      «Благодійний фонд       
                                         «Дніпровський» 
 
 

 

 

 

 
Футбольна асоціація 

жінок м. Києва 

Адреса: вул. Будівельників, буд. 34/1,  
офіс 1-а, м. Київ, 02100  

Адреса: просп. Героїв Сталінграду, 24-а, 
корпус-Б, м. Київ, 04210  

Телефон: 044-292-86-37, 050-411-47-77, 
096-747-44-88, 093-577-49-90 

Телефон: 096-036-00-00     

E-mail:  bfdnipr@ex.ua E-mail:  nasha.obolon@i.ua  
Web: www.bfdnipr.com Web:  http://ateks.kiev.ua  
Керівник:  Павленко Анатолій Микитович  Керівник:  Гончарук Василь Віталійович   
Юридичний статус: благодійна організація Юридичний статус: асоціація 
Дата реєстрації:  02.03.2012 Дата реєстрації:  2006  
Конкурсна номінація: Спортивні ініціативи  Конкурсна номінація: Спортивні ініціативи  
Діяльність: організація створена з метою надання благодійної 
допомоги, спрямованої на задоволення та захист соціальних, 
правових, економічних, творчих, духовних інтересів 
мешканців та гостей міста Києва. 

Діяльність: організація опікується розвитком жіночого 
футболу в Києві і відстоює спортивні інтереси та імідж 
столиці на державному та міжнародному рівні. 
 

Успішна практика 2016-2017: реалізовано понад 10 
культурно-мистецьких, спортивних та соціальних проектів в 
ході реалізації яких проведено понад 180 заходів:  чемпіонати 
Дніпровського району міста Києва з черліденгу, з  сімейного 
спорту, з футболу серед дворових команд «Футбол у кожен 
двір», турніри з міні-футболу, Фестиваль спорту та здорового 
способу життя; Спартакіада студентської молоді, 
Хореографічний фестиваль-конкурс «Дніпровська феєрія 
танців», соціальний проект «Інклюзивний дитячий ігровий 
майданчик» та багато інших.  

Успішна практика 2016-2017: ГО ініціювала та частково 
фінансувала створення футбольного дитячого спортивного 
майданчика на ж/м Оболонь. Єдина організація в м. Києві, яка 
проводить безкоштовні зайняття для навчання дівчат гри у 
футбол та організовувує дівочі футбольні змагання в 
Оболонському районі як районного так і загальноміського 
формату. 
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                                            Всеукраїнська громадська                

                                       організація «Спілка  
                                   християнських письменників  

                                     України» 
 

                                                                                          
                                        Громадська організація  
                                  «Інститут податкових реформ» 
 

 
 

Адреса: вул. Регенераторна 4, корп. 2,      
кв. 273, м. Київ, 02160  

Адреса: вул. Тарасівська, 4, оф. 2,  
м. Київ, 01033  

Телефон: 067-107-26-74    Телефон: 067-539-00-27  
E-mail:  spilka_chpu@ukr.net    E-mail:  ngo.ipr@gmail.com  
Web: http://shpu.com.ua  Web:  http://ngoipr.org.ua   

https://www.facebook.com/ngoipr  
Керівник:  Шаповалов Костянтин Андрійович Керівник:  Хотенко Олена Анатоліївна  
Юридичний статус: громадська організація Юридичний статус: громадська організація  
Дата реєстрації:  15.02.2011  Дата реєстрації:  07.10.2015 
Конкурсна номінація: Просвітницькі ініціативи Конкурсна номінація: Просвітницькі ініціативи  
Діяльність: організація є єдиною та унікальною на 
пострадянському просторі, яка на даний час об’єднує понад 
100 літераторів, серед яких поети, письменники, прозаїки, які 
об’єдналися з метою підняття рівня культури, поширення 
моральних цінностей і поліпшення духовного стану нашого 
суспільства. 
 

Діяльність: організація об’єднує провідних фахівців і 
науковців, представників бізнес-середовища та органів 
державної влади з метою розробки стратегії реформування 
податкової політики задля забезпечення сталого суспільно-
економічного розвитку в Україні. 
 

Успішна практика 2016-2017: щорічно за ініціативи ВГО в 
столиці України, у центрах українського кіно проходить 
відома масштабна подія року - міжнародний кінофестиваль 
«Світло», який є платформою для створення, популяризації та 
розповсюдження світлих, моральних, просвітницьких фільмів. 
Його метою є об'єднання талановитих творчих людей, які 
створюють цікавий, якісний кінопродукт, як з моральної 
точки зору, так і з естетичної.  

Успішна практика 2016-2017: започаткування Національної 
премії  для мас-медійників «MEDIA etc.», яка є непересічною 
подією в історії української журналістики, адже взяти участь 
могли не лише професійні медійники, а й блогери, фрілансери, 
студенти. Премія є виключно громадською ініціативою. 
Вперше її було проведено за підсумками робіт 2016 року.  
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                               Громадська організація 

                             «Громадський рух 
                              «Інтереси киян» 

 
 
  

  

Адреса: вул. Інститутська, 24/7, м. Київ, 01021   
Телефон: 044-253-86-98 
E-mail:  elitecompany81@gmail.com  
Web: https://www.facebook.com/interests.ofK

iev/ 
Керівник:  Малич Гліб Артурович  
Юридичний статус: громадська організація 
Дата реєстрації:  2016 
Конкурсна номінація: Просвітницькі ініціативи 
Діяльність: організація займається безкоштовною первинною 
юридичною допомогою мешканцям міста Києва, зокрема 
Печерського району міста Києва. Організацією проведено ряд 
заходів на тему створення органів місцевого самоврядування 
в місті Києві, а також допомога та консультування у створенні 
органів самоорганізації населення в Печерському районі.  
Успішна практика 2016-2017: за ініціативи ГО створено нові 
органи місцевого самоврядування (ОСН) та проведено 
комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
обізнаності громадян Печерського району. Крім цього, ГО 
організовує збір гуманітарної допомоги воїнам АТО, приймає 
безпосередню участь в благоустрою територій району, 
активно долучається до різних сфер суспільного життя.  
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