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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

__________ БАТЬКІВЩ ИНА МОЛОДА"
10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Михайлівська, 17, ЄДРПОУ 35299340 т. 
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зів;
(юридичної,

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС: ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ МОЛОДІЖНОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЯ "БАТЬКІВЩИНА МОЛОДА"

2. Адреса, контакти: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул 
Михайлівська, 17, Тел: ( 098) 689-94-21,

3. Мета та напрями діяльності:
2.1. Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів мешканців м. Київ при здійсненні своїх 
політичних прав.

2.2. Основними завданнями Організації Є:
2.2.1. об’єднання активних та свідомих громадян м. К
2.2.2. надання безоплатної консультативної допомоги 

психологічної та ін..) малозабезпеченим верствам населення м. Київ;
2.2.3. громадський контроль за діяльністю органів державної влади та 

місцевого самоврядування м. Київ; |
2.2.4. здійснення просвітницької діяльності серед населення м. Київ;
2.2.5. розробка та реалізація проектів, освіти, охорони| здоров’я, 

працевлаштування, екології міста, науки, транспорту, культури, 
соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів тощо;

2.2.6. суспільне реагування на протиправні рішення органів місцевого 
самоврядування або органів державної влади;

2.2.7. суспільне лобіювання актуальних та необхідних 
територіальної громади міста Києва проектів рішень в о 
самоврядування та органах державної влади;
. 2.2.8. організація навчальних програм для молоді, спрямованих на 
розвиток у них лідерських, організаційних, аналітичних

2.2.9. допомога органам місцевого самоврядування м. 
покращення благоустрою міста шляхом організації різноманітних акцій;

2.2.10. організація культурних фестивалів, спортивних змагань як 
локального, так і всеукраїнського масштабу;

2.2.11. проведення круглих столів, конкурсів, конференцій з суспільно 
актуальних питань.

для
зганах місцевого

якостей;
Київ в напрямку

4. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами 
влади -  не має.



5.Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду - допомога 
АТО та місцевій громаді; Проведення масових заходів; ІУчасть у 
проведенні соціальних досліджень; Надання благодійної допомоги 
фізичним та юридичним особам; Проведення зустрічей з видатними 
вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями, та 
іншими цікавими особистостями; Представництво та захист своїх 
законних інтересів та законних інтересів членів Організації у державних 
органах;

Директор / А.І. Гордієнко /


