
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС»
Україна, м.Київ, вул. Героїв Дніпра 42 а, кв. 67, код 39799261

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

2018-2019рр.
1.Назва ІГС: Громадська спілка «Нова генерація плюс»

2. Скорочена назва ІГС:ГС «Нова генерація плюс»
3. Адреса, контакти: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 42 а, кв.67, 
тел. 0930596364, ел. пошта: Anh5@ukr.net
4. Мета та напрями діяльності 
Основною метою діяльності Організації є:
задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 
Реалізацію цілей та завдань, визначених даним Статутом, Організація 
здійснює через:

1. Надання практичної допомоги усім членам Організації, а також 
людям, які найбільш її потребують: насамперед сиротам, інвалідам, людям 
похилого віку, самотнім, хворим, сім’ям загиблих, удовам;

2. Здійснення соціальної та іншої допомоги лікарням, будинкам дитини, 
будинкам пристарілих, інвалідів, спецшколам в їх роботі;

3. Сприяння соціальній, моральній і духовній реабілітації засуджених 
осіб, які перебувають або звільнені з місць позбавлення волі;

4. Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм 
національно-культурного розвитку, доступові;

5. Сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, 
спорту й туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні 
медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за 
хворими, інвалідами, самотніми, особами похилого віку та іншим особам, які 
через свої фізичні, матеріальні та інші особливості потребують соціальної 
підтримки та піклування;

6. Сприяння створенню центрів пропаганди здорового способу життя;
7. Сприяти видавництву та друку духовної літератури;
8. Виявлення та розповсюдження корисних ініціатив, спрямованих на 

звільнення суспільства від таких вад як алкоголізм, наркоманія та ін.;
9. Привернення уваги громадськості до проблеми відродження духовної 

^спільства.
та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( 

кмета,діартнери, учасники, кінцевий результат),

оекти, що були реалізовані у 2018 р.:

mailto:Anh5@ukr.net


ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
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Біографічна довідка уповноваженого представника 
Чорноба Андрій Ніколаевичя,Громадської спілки “Нова генерація 
плюс” ,на участь в установчих зборах з обрання нового складу 
Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві держаній 
адміністрації

Посада в ІГС Член правління

Громадянство У країна

Число, місяць і рік 
народження

25.08.1980

Освіта
вищя

Науковий ступінь, 
вчене звання

немає

Володіння мовами
У краинска, Англ іска,россійска

Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

немає


