
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

упродовж 2018-2019 року |
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму

Повна назва ІГС Громадська організація «Центр розвитку та г 
підприємців «Майбутнє україни»

їдтримки молодих

Скорочена назва ІГС ГО «ЦРіПМП «Майбутнє України»

Дані про легалізацію ІГС Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як 
громадської організації чи громадської спілки в Міністерстві 
юстиції України №1420809 від 01.07.2014 р.

Мета діяльності та 
напрямки діяльності ІГС 
згідно статуту

Захист законних прав та інтересів своїх членів, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів.

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну 
діяльність інституту громадянського суспільства ;

Поштова адреса, 
місцезнаходження ІГС

02154, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Ентузіастів, буд. 1171, 
кв. 43 |

Телефон 063 469-10-94 1
Адреса сторінки ІГС в 
мережі Інтернет

Немає {

Посилання на сторінки 
представництва ІГС в 
соціальних мережах

\у\у\у.ГасеЬоок.сот/таіЬи1:пе.икгаіпе/

Електронна пошта роІете@ ех.иа

Посилання на відео канал 
чи на відео інформацію 
про ІГС

Немає

Посилання на згадки у 
всеукраїнських ЗМІ 
(не більше 3 посилань)

Немає

і

Наявність офіційного 
друкованого органу 
(тираж та періодичність 
видання)

Немає

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Громадська рада при Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації 

Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)
Інформація про проекти, реалізовані протягом звітного пері оду.

Назва проекту Мета Цільова
аудиторі

Кількість
учасників Досяі нутий результат

Фестиваль спорту 
та здорового 

способу життя до 
Дня фізичної 

культури і спорту

Сприяння 
організації та 
проведення 

фізкультурно- 
оздоровчої та 
спортивно - 

масової роботи 
серед широких 

верств населення 
Дніпровського 

району

Спортивні
клуби,

спортивні
дитячо-
юнацькі
школи,

спортивно-
оздоровчі

клуби

1000 Проведено. Залучено до 
занять фізкультурою та 
спортом широкі верстви 
населення Дніпровського 

району



Огляд-конкурс 
соціальних 

проектів, послуг 
та технологій 

громадських та 
благодійних 
організацій

Презентація 
творчих наробок 

та власних 
проектів

Підприємці, 
молодь, 

мешканці 
Дніпровського 

району 
м. Києва

400 Переї
диплом

иожці, отримано 
лауреата І ступеню

Ярмарок 
благодійності 
«Світ добра»

Збір коштів на 
виготовлення та 
встановлення 
нових елементів 
Інклюзивного 
дитячого ігрового 
майданчика

Бізнесові 
структури та 

мешканці 
міста Києва

500 Зібрані кошти та встановлено 
перших три елементи 

інклюзивного дитячого 
майданчика

V

Відкритий кубок 
м. Києва та 

Київської області 
з кіокушинкай 

карате

Сприяння 
організації та 
проведення 

фізкультурно- 
оздоровчої та 
спортивно - 

масової роботи 
серед широких 

верств населення

Спортивні 
клуби, 

спортивні 
дитячо- 
юнацькі 
школи, 

спортивно- 
оздоровчі 

клуби міста 
Києва та 
Київської 

області

300-400 Прове 
участі в 

3

дено.Залучено до 
чемпіонаті більше 
)0 учасників.


