
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КРОК ДО КРАЩОГО»

Україна, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 18, оф.8

Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації 
«КРОК ДО КРАЩОГО» на участь в установчих зборах з формування нового 

складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Членство ВІГС

Місце роботи

Ковтун Олександр Борисович

Член ІГС

Фрилансер

Громадянство, число, Україна, 17.08.1983 року народження 
місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

м. Київ, Україна 

Вища

Науковий ступінь, вчене Не має 
звання

Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність

Можливий напрямок 
роботи у громадській раді громадськістю, преси та інформації

Участь в громадських та державних заходах та 
акціях
Питання місцевого самоврядування, зв’язків з

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  18 років.

Контактні дані -  067-230-1102, 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 4, кв. 65, 
ЬоЬсаїгепі@шпаі1.сот

Голова ІГС Корчун В М .



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КРОК ДО КРАЩОГО»

Україна, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 18, оф.8

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року
1. Повна назва ІГС: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ «КРОК ДО КРАЩОГО»
2. Дані про легалізацію ІГС: 13.05.2017р. 1 065 102 0000 024680
3. Адреса, контакти: 02068, Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 18, оф. 8., Тел: 
+38 (066) 738-32-92
4. Мета та напрями діяльності:

2.1. Організація створена з метою здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, медичних та 
інших інтересів членів організації та метою провадження сприяння 
консолідації громадян та місцевих громад у формуванні сприятливих 
правових, соціальних, політичних, економічних, та інших умов захисту їх 
прав.
2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
2.2.1. забезпечення необхідних умов і можливостей для захисту прав 

учасників організації;
2.2.2. організація соціального захисту членів організації та їх сімей;
2.2.3. пропагування здорового образу життя без наркотиків та алкоголю;
2.2.4. сприяння організації і проведенню спортивних змагань спільно з 

спортивно-видовищними організаціями та іншими зацікавленими 
сторонами;

2.2.5. сприяння організації виставок, концертів, радіо 
відповідності з метою та завданням Організації.

2.2.6. сприяння місцевим органам у рішенні задач соціального, 
культурного, спортивного розвитку, міжнародного гуманітарного 
співробітництва шляхом участі в громадських рухах, програмах, 
заходах, змаганнях, в тому числі і міжнародних.

5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади -  
не має.
6.Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду - допомога АТО 
та місцевій громаді; Проведення масових заходів; Участь у проведенні 
соціальних досліджень; Надання благодійної допомоги фізичним та 
юридичним особам; Проведеннязустрічейз видатними вченими, політичними 
діячами, митцями, в ідо м и ш ^^^^^^ш ям и , та іншими цікавими 
особистостями; П р е д с т а ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ ^ т  своїх законних інтересів та

та телепередач у

законних інтересів чле

Г олова

ржавних органах;

/ Корчун В.М /


