
громадська організація «ЦЕНТР ДІЄВИХ КОМУНІКАЦІЙ «ДОМІНАНТА»
03127, м. Київ, вулиця Дубініна, буд 1, кв. 9

від 0 6 . 2019р. 
№ /  _

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника Громадської організації "Центр дієвих комунікацій 

«Домінанта» для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради (КМДА)

ЛОЗОВИЙ ІГОР ГРИГОРОВИЧ

Контактна інформація:
поштова та електронна адреса, 
контактний телефон (робочий, 
мобільний)

Чернігівська обл, Борзнянський район, с.
Головеньки; 17 } 
т.м.0978326618,ел.адреса:1о.2оуоу75@§таі1.сот

Число, місяць і рік народження 19.10.1975 р.н. |
і

Освіта Середньо-спеціальна
Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

Не має

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Не має

Місце роботи, посада Фізична особа-підприємещі

Посада в ІГС Член організації

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
Фізична особа-підприємець
На даний час народним депутатом України, депутатом Верховної Ради 
'Республіки  Крим та місцевої ради, посадовою особою органів державно 
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування не яві

Автономної 
ї влади, органів
ІЯЮСЬ.

Громадська діяльність
Член організації Центр дієвих комунікацій «Домінанта», займаюся

діяльністю
волонтерською

Лозовий І.Г.



громадська організація «ЦЕНТР Д1СВИХ КОМУНІКАЦІЙ «ДОМІНАНТА»
03127, м. Київ, вулиця Дубініна, буд 1, кв. 9

&к. З
Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів інститутів громадянського 
суспільства для формування |Громадської 
ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

ЗМУНІКАЦІИ

«ДОМІНАНТА»

18.02.2016 

громадська рада,

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «ЦЕНТР ДІЄВИХ КС

«ДОМІНАНТА» протягом 2018-2019 років
1. Назва організації - Громадська організація «ЦЕНТР ДІЄВИХ КОМУНІКАЦІЙ
2. Місцезнаходження Організації: 03127, м. Київ, вулиця Дубініна, буд 1, кв. 9 

Контактні дані: сепіег(іотіпапІа@дтаі1.сош. номер телефону: 0978326618
3. Інформація про легалізацію організацію: дата запцсу

Номер запису: 1 068 102 0000 042012, ЄДРПОУ 40285586
4. Досвід роботи в консультативно-дорадчих (політико-консультативна рада, 

інші дорадчі органи): не має
5. Мета та напрями діяльності -  забезпечення реалізації, захисту соціальних, економічних, 

культурних прав і свобод фізичних осіб усіх верств населення), юридичних осіб приватного права 
(у тому числі членів (учасників) Організації, внутрішньо переміщених осіб, фермерських 
господарств, соціально-незахищених верств населення, осіб з обмеженими фізичними 
можливостями; |
-  лобіювання суспільних (соціальних, економічних, культурних, медичних, оздоровчих, 

екологічних, національно-культурних, освітніх, спортивних) інтересів таких фізичних та юридичних осіб;
-  покращення якості життя суспільства в Україні.

Основні напрями діяльності:
1) Забезпечення впровадження, реалізація міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих 
заходів спрямованих на захист соціальних, економічних, культурних прав і законних (соціальних, 
економічних, культурних, медичних, оздоровчих, екологічних, національно-культурних, освітніх, 
спортивних) інтересів фізичних осіб усіх верств населення, юридичних осіб приватного права.
2) Забезпечення реалізації, реалізація міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих 
проектів та програм щодо:

6.

-покращення якості життя суспільства в Україні в соціальній, економічній, духовній сферах тощо; 
-створенні сприятливих умов для участі громадян в управлінні державними справами та/або 
місцевому самоврядуванні; |
-розвитку громадянського суспільства за допомогою підтримки і розвитку демократичних 
цінностей;
-  активізації участі молоді в процесах вирішення актуальних питань країни;
-  сприяння розвитку сільського господарства, малих і середніх фермерських господарств;
-  підтримки розвитку мікро-, малого бізнесу;
-підтримки процесів зниження безробіття та скорочення масштабів 
бідності тощо.
Результати діяльності організації протягом звітного періоду:

Проведено 10 лекційних виступів про підвищення рівня обізнаності громадян про свої права, в 
тому числі на створення ОСН, як первину ланку місцевого самоврядування;
Тренінги з медіа обізнаності молоді;
Популяризація серед мешканців Солом’янського, Голосіївського району ГБУ та проектів, які 
покращують життєдіяльність району;
Наразі реалізовується адвокаційна компанія «Київ безпечний».

Голова Поавління < І /  База Р.В.


