
ГРОМАДСЬКА. ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГРОМАДА. ДАРНИЦЬКОГО' РАЙОНУ М, КИЄВА»- 

Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 8, оф.7

Біографічна довідка уповноваженого представника Гром'адської організації 
«Рромада Дарницького району м. Києва» на. участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради мри 
Оболонській районній в ми Києві державній адміністрації

Савчук Сергій Вікторович

Членство в ІГС Член ІГС

Місце роботи

Громадянство, число, 
місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання

ФОП

Україна, 28.02.1968 року народження

м. Київ, Україна 

Вища 

Не має

Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність Участь в громадських та державних заходах та
акціях'

Можливий напрямок Питання місцевого самоврядування, зв’язків з
роботи у громадській раді громадськістю, преси та інформації

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  20 років.

Контактні дані -  066-738-3292, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 8, оф.7 
ршШткаі-шчоМі)^шаіідх>ш.

Голова ІГС
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Шрамченко А.В.



ГРОМАДСЬКА. ОРГАШЗАЦШ 
«ГРОМАДА .ДАРЖИЩ1ЖОТО. РАЙОНУ М„ КИЄВА» 

Україна, 02099, м, Київ,, вуя. Бориспільська, 8, оф.7

ІНФОРМАЦІЯ
шро результати, діяльності інституту громадянського

суспільства протягом року

1. П овна назва ІГС: ГРОМАДСЬКА ОРГАШЗАЦІЇ «ГРОМАДА ДАРНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»

2. Дані про легалізацію ІГС: 05.06.2014р. 1 065 102 0000 018741
3. Адреса, контакти: 020121, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 8, оф. 7., Тел: +38 

(066) 738-32-92, Адреса для листування 02121 м. Київ, вулиця Вербицького, буд. ЗО-А, 
офіс 2, абонентська скринька №153

4. Мета та. напрями діяльності:
Метою діяльності Організації є надання правової допомоги, провадження 

екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, 
освітньої та наукової діяльності, задоволення та захист законних соціальних, 
інформаційних, правових, економічних, творчих, вікових, виборчих, 
національно-культурних та інших спільних та індивідуальних інтересів, прав 
та потреб членів Організації, сприяння ефективному соціальному та 
економічному розвитку територіальної громади м. Києва.

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

6. Реалізовані програми та проекти протягом звітного періоду - допомога 
АТО та місцевій, громаді; Проведення масових заходів; Участь 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;
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