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Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації
«ФОНД ДЕМОКРАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ» на участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради мри 
Оболонській районнім в м„ Києві державнім адміністрації

Тммофеев Сергій Петрович

Членство в ІГС Член ГО «ФОНД ДЕМОКРАТИЧНИХ
ІННОВАЦІЙ»

Місце роботи

Громадянство, число, 
місяць І рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання

ТОВ «НВЦ СМ», Директор 

Україна, 24.11.1962 року народження.

м. Джезказган, Казахстан 

Середньо технічна

Не має

Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність Активна участь у заходах районного та міського
спрямування.

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  35 років.

Контактні дані: моб.телефон 050-451-98-11, адреса: 02068, м. Київ, вул.



_______________«ФОНД ДЕМОКРАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ»_______________
01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2А е-таіі: $гс.кШшатаіІ.сош. тел.: 050-451-98-11

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС -  ГРОМАДСЬКА. ОРГАНІЗАЦІЯ' «ФОНД ДЕМОКРАТИЧНИХ 
ІННОВАЦІЙ»

2. Дані про легалізацію ІГС -  15.06.2016р. № 1 070 102 0000 063703
3. Адреса, контакти -  01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2А, тел. 050-451-9811
4. Мета та напрями діяльності:

Основною метою діяльності Організації є всебічне сприяння розвитку громадського 
суспільства та реалізації Європейського вибору України, допомога громадянам у реалізації 
свого потенціалу, знань і умінь, сприяння їх залученню до активної участі у розвитку 
держави, задоволення та захист соціально-економічних, творчих, духовних, культурних та 
інших інтересів громадян України, членів Організації та інших осіб.

Завданнями та напрямками діяльності Організації є:
- Вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів населення та

участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;
- Участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для

підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення 
соціального захисту громадян України;

- Просвітницька діяльність;
- Заснування друкованих та інтернет-видань, журналістська діяльність (збір та

поширення інформації, включно з розслідуваннями) без мети отримання прибутку;
- Встановлення та розвиток фахових, інформаційних зв’язків з державними,

громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (в тому числі 
закордонними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення 
статутної діяльності;

- Приймання участі в науково-дослідницьких роботах, що сприяють виконанню
основних завдань Організації;

- Сприяння підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів без мети отримання
прибутку;

- Вирішення суспільних проблем шляхом надання допомоги найбільш потребуючим
верствам українського населення без мети отримання прибутку;

- Представлення і захист законних інтересів Організації та членів Організації в органах
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і 
організаціях усіх форм власності, судах України, Європейському суді з прав людини, 
в засобі масової інформації, у стосунках з об’єднаннями громадян, а також з 
депутатами всіх рівнів;

- Співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними органами іноземних 
держав;

- Забезпечення надання допомоги соціального незахищеним групам населення;
- Сприяння наданню правової, психологічної, матеріальної допомоги учасникам

бойових дій та сім’ям загиблих в зоні бойових дій;
- Всебічний розвиток правової свідомості в суспільстві;
- Сприяння реалізації громадянами своїх прав та свобод;
- Проведення незалежних соціальних опитувань;
- Участь у діяльності, орієнтованої на соціальний, юридичний захист та соціальну

адаптацію громадян України;



- Забезпечення допомоги громадянам України, у соціальній адаптації в період
проведення економічних та соціальних реформ; надання соціальних, послуг; надання 
правової допомоги без мети отримання прибутку;

- Сприяння утвердженню рівності прав і можливостей всіх громадян України;
- Поширення та стимулювання серед громадян України нового суспільства, правового,

економічного та екологічно мислення;
- Залучення громадян, організацій і інститутів цивільного суспільства в постійну

спільну роботу, направлену на поліпшення якості та рівня життя населення; 
Організація та проведення семінарів, тематичних зібрань, навчальних таборів, 
конференцій, диспутів, лекцій, виставок, зустрічей, консультацій, “круглих столів”, 
концертів та інших культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів без 
мети отримання прибутку; взаємний обмін делегаціями з зацікавленими 
організаціями в Україні та за кордоном;
Сприяння формуванню у населення громадянської свідомості, заснованої 
національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

- Забезпечення реалізації прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення 
суспільно важливих проблем;
Участь у організації колективних дій (заходів), спрямованих на захист громадян 
України, вирішення суспільних та індивідуальних проблем громадян України.

- співпраця з міжнародними правозахисними організаціями.
5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади. -  не має.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду: соціальна та юридична 

допомога жителям м. Києва, спільні ■ волонтерські проекти БО «Благодійний фонд 
«Підтримка і Турбота» в формування гуманітарної допомоги бійцям АТО в м. Маріуполь; 
Представництво та захист своїх законних інтересів та законних інтересів членів Організації 
у державних та громадських органах; Просвітницька діяльність; Приймання участі в 
науково-дослідницьких роботах, що сприяють виконанню основних завдань Організації; 
Вирішення суспільних проблем шляхом надання допомоги найбільш потребуючим 
верствам населення; Організація та проведення семінарів, тематичних зібрань.

Голова ІГС


