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Інформаційна довідка про діяльність. |

Відповідно до місій ГО “Громадянський Правозахист” у сприянні розвитку 
правової свідомості громадян, відстоюванні основних прав і свобод людини, наша 
організація у 2016-2017 році продовжила підтримку проекту «Уповноважена особа», 
де на початку 2016 року разом з членами ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» 
було організовані зустріч мешканців будинків з експертом Київрадда по місцевому 
самоврядуванню для роз’яснення повноважень уповноваженої особи 
багатоквартирного будинку відповідно до Рішення КМР “Про уповноважену особу 
багатоквартирного будинку». У рамках проекту проведено 105 зборів мешканців 
будинків м.Києва.

Також були організовані зустрічі для роз’яснення законів та інших нормативних 
документів і правова підтримка ініціативним групам будинків, які (хотіли створити 
ОСББ у своєму будинку.

Щотижня активістами нашої організації проводився безог латний прийом 
громадян з різних юридичних питань та допомога в роз’яснені нормативно-правових 
документів, незрозумілих для людей.

ГО «Громадянський Правозахист» активно проводить підтримку ОСНів у 
вирішені питань з різними підрозділами районної та міської влади.

Допомога в організації святкових та спортивних заходах району

Так у 2018 році до Новорічних та Різдвяних свят організація надала матеріальну 
допомогу у вигляді подарунків для дітей малозабезпечених родин;

до Міжнародного дня жінок ми прийняли активну участь в організації 
святкового концерту та забезпечили символічні подарунки присутнім на святі 
жінкам;

до Дня людини похилого віку наша організація виступила партнером в закупівлі 
подарункових наборів;

до Дня інваліда члени нашої організації допомогами в організації святкування 
для людей з фізичними вадами;



до Великодніх свят разом с ЦКС “Джерело” був організований концерт для 
мешканців мікрорайону, в парковій зоні мікрорайону. В рамках свята проводились 
рухливі ігри для дорослих та дітей з подарунками, творчій-клас з розмалювання 
трафаретів писанок;

до Дня захисту дітей ми влаштували свято з авіамоторами, які розважали дітей 
та дорослих на протязі святкового заходу;

до Дня Вишиванки ми виготовили вітальні листівки та закупили стрічки - 
вишиванки, які активісти Комітету пов’язували в ранці перехожим мешканцям.

Відповідно зо своїх цілей ГО «Громадянський Правозахист» проводить 
забезпечення доступу і права на інформацію, моніторинг та громадський контроль за 
діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проводить 
громадські та соціологічні дослідження інтересів місцевої громади. Так на базі ОСН 
КМ “Джерело” ми організували інформаційний центр, завданням якого є формування 
та донесення інформації про роботу Комітету та міських проектів і програми, які 
корисні для мешканців.

Окремим напрямком роботи ГО «Громадянський Правозахист» є підтримка 
малого та середнього бізнесу, в наслідок чого наша організація активно і регулярно 
приймає участь у комісіях, круглих столах, форумах та дебатах з місцевою радою 
відстоюючи законні права підприємців, як сумлінних громадян. ГО «Громадянський 
Правозахист» також бере участь у розробці проектів законів та рішень Київради, 
роботі Ради підприємців при Кабміні. Ми завжди підтримуємо підприємців в зборах, 
мітингах та інших заходах, які направленні на відстоювання законних прав 
підприємців та направлені на партнерські відносини з владою.

Ще одним напрямком соціальної роботи ГО «Громадянський Правозахист», вже 
котрий рік, є допомога дитячому центру «Джерело» на Троєщині. Ми брали участь у 
придбанні обладнання для спортивної зали, роботі ремонтів приміщень центру, 
організації толоки. Також ведемо активну пропаганду здорового образу життя з 
метою відволікти дітей від негативного впливу вулиці.

Ключовими напрямками діяльності організації в цілому є і залишаються: 
підвищення громадянської активності людей через проведення просвітницької 
діяльності у сфері прав людини, запобігання та попередження порушень прав 
людини, розвиток свободи слова та доступу громадян до інформації, в межах своїх 
можливостей. -------

Керівник Г.М. Черевно


