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Ініціативній групі з 

підготовки установчих зборів 
з формування Громадської ради 

при Київській міській державній адміністрації

Інформація І
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом з моменту заснування
1. Назва ІГС:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Патріотика на озерах»

2. Скорочена назва ІГС
ГО «Патріотика на озерах» }

3. Дані про легалізацію ІГС: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 08.10.2018, 
1 065 102 0000 029003 1

4. Адреса, контакти: Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе,буд.55, 
кв.155, тел. +380731090101, е-шаіі: раігіоїікапао2егаЬ@іс1ои<1.сот

5. Мета та напрями діяльності:
1. Об’єднання громадян з метою сприяння розвитку екологічного та соціального 
потенціалу українців в економічній, технічній галузях, галузях охорони навколишнього 
середовища, соціального захисту, освіти, науки, а також задоволення та захист законних 
соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Організації;
2. участь у підготовці проектів нормативно — правових актів з екологічних питань;
3. Сприяє розвитку охорони здоров’я, культури, масової фізичної культури, спорт у і 
туризму, пропагування здорового способу життя та приймає участь у будівництві 
культурних, спортивно-оздоровчих центрів (центри соціального захисту), спортклубів, 
спортивних майданчиків, спортивних парків, центрів відпочину для своїх членів;
4. Здійснення громадського контролю за дотриманням законів, спрямованих на охорону 
навколишнього природного середовища, соціального захисту з використанням при цьому 
таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;
5. Розвиває партнерські відносини з органами державної влади, комунальними органами 
соціального захисту, громадою та співпрацювати з ними щодо всебічної підтримки 
суспільно значущих громадських ініціатив



6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади - 
відсутній

7. Результати діяльності з моменту заснування:

Громадська організація «Патріотика на озерах» є добровільною, некомерційною, 
неприбутковою громадською організацією, яку організовано громадянами України з 
метою задоволення та захисту своїх соціальних, культурних та інших законних інтересів, 
консолідації зусиль членів організації, спрямованої на захист своїх спільних інтересів.

Основна увага нашої організації приділяється викриттю та протидії корупційним 
діянням та злочинам в органах державної влади всіх рівніх та оргнанах місцевого 
самоврядування.

Інструментами для досягнення завдань та цілей нашої організації є проведення акції 
протесту з метою привернути увагу гродськості та керівництва вищеС|Тоящих органів, 
правоохоронних чи судових органів до того чи іншого факту протиправних дій чи 
бездіяльності чиновників, проведення громадських приймалень та анкетування населення 
з метою вияснення головних та нагальних проблем задля подальшого звернення до 
компетенктних органів державної влади з метою захисту прав та свобод громадян. Також 
активісти нашої організації здійснюють громадський моніторинг судових справ членів 
організації з метою недопущення порушення процесуальних норм і прав сторін під час 
слухання справи, зокрема, але не виключно, задля дотримання принципу рівності сторін, 
гласності та відкритості судового розгляду, таємниці нарадчої кімнати, безпідставного 
затягування справи тощо. Ще одним способом реалізації завдань ГО «Патріотика на 
озерах» є співпраця із органами державної влади шляхом проведення спільних круглих 
столів, зустрічей, переговорів, нарад, засідань тощо, а також шляхом офіційних письмових 
звернень, запитів, скарг, заяв до компетентних органів влади, що також дієво сприяє 
досягненню наших цілей та захисту прав членів організації.

Хоч наша організація заснована відносно нещодавно наша комнда активістів уже 
активно відстоює права громади Києва, зокрема й проводячи акції протесту ( уже провели 
більше 10 акцій громадського протесту), здійснювали моніторнг ряду судових засідань з 
метою підтримки членів організації (близько 50 судових засідань зафіксовано в порядку 
ЗУ «Про право на справедливий суд»), а також в рамках дільності організації направлено 
ряд звернень до органів державної влади, більшість з яких в процесі розгляду відповідно 
до ЗУ «Про звернення громадян». Ми плануємо надалі активно популяризовувати нашу 
організацію серед населення, доносити наші цілі та будити дійсно дієвою та 
результативною громдською органза

З повагою, Тарасенко М.М.


