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ІН Ф О РМ А Ц ІЯ
|
про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом року

1. Громадська організація «Комітет захисту прав людини і свободи слова»
Зареєстрована в 2009 р. Головним управлінням юстиції у місті Києві наказом №1620/02
(свідоцтво № 0273-2009 Г.О.) є місцевою неприбутковою організацією .

2. Ю ридична адреса (місцезнаходження) Організації: Україна, 02152, м. Київ, вул.
Бучми, буд.6, кв.95.
Адреса для листування: 02222, м. Київ, вул.. Сабурова, 11-А, кв.15
Контактний телефон 093-457-08-77; 067-716-28-17; Е-таі1: 2аЬузІ-ргау@икг.пеІ та
9 11п§о.ог§@§шаі1.согп
3. Згідно із Статутом метою діяльності є об’єднання громадян для здійснення
діяльності, спрямованої для реалізації, задоволення та захисту законних інтересів, прав і
свобод своїх членів, які не суперечать законодавству України, сприяння їх соціальному
становленню як повноправних членів суспільства та сприяння захисту моральності у
суспільстві.
Основними завданнями ІГС є сприяння:
1 впровадженню програм і проектів у культурній, соціальній сферах життя українського
суспільства, спрямованих на утвердження високої моралі;
1 запобіганню пропаганді та проявам насильства, жорстокості, розбещеності,
розпалюванню національної та іншої ворожнечі;
|
1 пропаганді та соціальної свідомості населення, розроблення та здійснення заходів щодо
протидії поширенню расизму та ксенофобії в суспільстві;
здійсненню постійного громадського моніторингу дотримання пра^ людини в різних
сферах суспільства, особливо дотримання прав іноземців, які перебувають на території
України та громадян України іноземного походження;
і
1 вирішенню соціальних, моральних, правових та побутових проблем уразливих верств
населення;
4. ІГС представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях,
керівних органах навчальних закладів. Також тісно співпрацює з Народними Депутатами
України, депутатами місцевих рад, КМУ, ВРУ, Адміністрацією Президента України.
5. Представник нашої громадської організації є членом громадської ради при
Деснянській РДА м. Києва 2017 - 2019 рр. - головою постійного комітету
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, торгівлі, залучення інвестицій,
бюджету та транспортної інфраструктури.
і
- основний напрямок роботи покращення транспортної інфраструктури міста та
Деснянського району.
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