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Основною метою діяльності Організації є сприяння формуванню та вираженню 

власної волі громадян, розбудова розвинутого громадянського суспільства та 

правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права, захист прав 

і свобод громадян України передбачених Конституцією та іншими нормативно 

правовими актами України, захист законних соціальних, економічних, творчих, 

вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх 

членів.

Напрями діяльності:
- сприяння становленню в суспільстві верховенства права, забезпеченню 

рівності прав і свобод громадян України;
- сприяння розбудові та розвитку в Україні правового, демократичного 

громадянського суспільства;
- сприяння забезпеченню дотримання законів України, шляхом здійснення 

громадського контролю діяльності державних органів;
- співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, 

територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян для розбудови 
в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної 
демократичної держави;

- сприяння та допомога у процесі прийняття рішень органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з 
питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;

- сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;
- пропаганда правозахисник ідей, правове просвітництво;
- аналіз стану захисту прав людини в Україні;
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захист конституційних прав і свобод територіальних громад від 
протиправних посягань;
сприяння у наданні правової і соціальної допомоги сім’ям загиблим 
учасникам бойових дій;
сприяння лікуванню, реабілітації поранених учасників бойових дій та їх 
сімей;
сприяння у поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного 
забезпечення учасників бойових дій;
сприяння у прийнятті законодавчих актів України щодо соціального захисту 
учасників бойових дій та сімей загиблих, підвищення їх соціальної 
активності;
сприяння у прийнятті законодавчих актів України щодо соціального захисту 
всіх категорій дітей;
допомога багатодітним сім’ям, сиротам, дітям-інвалідам та всім дітям, які 
потребують додаткової опіки та піклування;
сприяння розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди спорту, 
підвищення його ролі у формуванні здорового способу життя та відпочинку 
громадян, формування спортивної культури;
сприяння інтелектуальному розвиткові, морально-естетичному, фізичному 
вихованню дітей і молоді;
сприяння розвитку екологічному туризму, сільському зеленому туризму та 
іншим видам туризму в Україні;
сприяння в заходах та акціях по покращенню спортивної, культурної, 
освітньої, екологічної, оздоровчої сфери суспільства;
сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового 
природоохоронного світогляду, забезпеченню екологічних прав громадян; 
сприяння громадського контролю за виконанням природоохоронного 
законодавства, екологічного моніторингу за станом навколишнього 
природного середовища;
сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, 
внесення пропозицій до органів влади і управління з питань 
природоохоронного законодавства, участь у підготовці рішень, реалізація 
яких суттєво впливає або може вплинути на стан довкілля; 
сприяння у боротьбі за припинення діяльності, що загрожує екологічній 
безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України; 
сприяння в охороні природно-заповідного фонду України, інших 
природоохоронних територій та об’єктів, розширення їх мережі; 
сприяння реформуванню і вдосконаленню українського законодавства з 
питань правового і соціального захисту інвалідів, їх медичної, 
психологічної, соціальної, трудової реабілітації;
сприяння підвищення освіченості суспільства з питань інвалідності й 
зміцнення поваги до прав і гідності інвалідів, знищення стереотипів, 
забобонів та шкідливих звичаїв стосовно інвалідів, зокрема на ґрунті 
статевої приналежності й віку, в усіх сферах життя;
сприяння організації інклюзивної освіти на всіх рівнях і навчанню інвалідів 
протягом усього життя;



ірияння впровадженню антидискримінаційної практики за ознакою 
валідності;
(ійснення громадського контролю за забезпеченням прав та свобод осіб, які 
[аходяться в місцях позбавлення волі;
ірияння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку 
завової освіти населення;
ірияння підвищенню ролі й авторитету науковців у галузі права в 
юпільстві і державі;
ірияння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам, 
лі права були порушені;
ірияння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, 
ідприємствам, установам, організаціям та іноземним фізичним і 
іридичним особам;
ірияння вдосконаленню, підготовці та перепідготовці професійної 
айстерності юристів-науковців через організацію та проведення лекцій, 
знференцій, семінарів, симпозіумів, стажувань;
ірияння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності 
пеціалістів юридичної та інших суміжних сфер;
прияння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що 
ов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання 
аксимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання 
рав людини та основних свобод;
прияння захисту прав та інтересів членів Організації, фізичних та 
)ридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в 
рганах державної влади, місцевого самоврядування, громадських 
б’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, 
рганізаційної, юридичної, методичної та іншої допомоги; 
прияння захисту законних прав та інтересів членів Організації, а також 
країнських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути 
орушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади 
Акраїни чи їх посадових осіб;
прияння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю
ірганів державної влади та місцевого самоврядування;
прияння боротьбі з корупцією, адаптації законодавства України до
аконодавства Європейського союзу (ЄС), розвинутих демократичних країн
віту;
;прияння створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов 
ція розвитку законодавства України, проведенню в Україні правової 
)еформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та 
)еформи місцевого самоврядування;
сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи України, з 
детою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної



сприяння реалізації конституційних прав права шляхом внесення до органів 
державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, 
пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, 
оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських 
об’єднань;
сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки 
проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, 
надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей 
права та проведення політологічних і соціологічних досліджень; 
сприяння забезпеченню можливостей своїх членів допомагати у поліпшенні 
роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності; 
сприяння захисту прав місцевого самоврядування;
сприяння участі у процесі прийняття рішень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що 
стосуються захисту прав і свобод громадян України;
сприяння у розробці та подання на розгляд органів державної влади 
пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її 
складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого 
самоврядування, захисту конституційних норм, боротьби з корупцією; 
формування та мобілізація громадської думки щодо спротиву незаконним 
діям органів влади, спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і 
свобод громадян;
організація широкого експертного і громадського обговорення 
конституційних ініціатив, які висуваються політичними силами та органами 
державної влади;
вироблення і винесення на громадське обговорення власних конституційних 
ініціатив;
здійснення стратегічного прогнозування розвитку законодавства, підготовка 
проектів планів законодавчих робіт;
сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення 
громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих 
пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій; 
проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності 
Організації;
збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково- 
теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та 
проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та перспектив 
демократизації різних сфер життя;
вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної 
свідомості громадян України, а також розробка на базі цього рекомендацій 
державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням, щодо 
консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя; 
сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, 
книг, методичних посібників і науково-практичних коментарів з правових 
питань;



- сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою 
розповсюдження інформації щодо роботи Організації та діяльності її членів;

- сприяння налагодженню зв’язків між юристами науковцями та практиками 
України та інших держав з метою обміну досвідом у захисті прав та інтересів 
людини та держави;

- сприяння розвитку та розширенню культурних зв’язків з урядовими та з 
неурядовими організаціями;

- сприяння здійсненню інвестиційних проектів у сфері правової науки, 
встановлення та вручення нагород членам Організації;

- сприяння зміцненню громадянського миру та національній консолідації в 
державі;

- сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується 
на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

- дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, 
пов’язаних з основною метою діяльності Організації;

- сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних,
економічних та інших інтересів населення.

Організація активно співпрацює з органами студентського самоврядування в м. 

Києві.

Протягом 2018-2019 років були організовані наступні заходи:

- Організація зустрічей для студентів із відомими активістами м. Києва, 

юристами, адвокатами, підприємцями та депутатами;

- Екскурсії до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Музею Грошей НБУ, Конституційного Суду України;

- Організація стажувань у депутатів Київської міської ради та депутатів 
Верховної ради України.

Посада уповноваженої особи - Член ГО «Фонд Співпраці суспільства, бізнесу 
та влади»

Президент ГО «Фонд Співпраці 
Суспільства, Бізнесу та Влади



Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 
на участь в установчих зборах з обрання складу 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Капічнікова Софія Сергіївна
(ПІБ)

Громадська організація 
«Фонд співпраці суспільства, бізнесу та влади»

(назва інституту громадського суспільства)
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Працює ГО «Фонд співпраці суспільства, бізнесу та 
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Г ромадянство Громадянин України
Число, місяць, рік 
народження

18 червня 1999 року

Місце народження місто Донецьк
Освіта Неповна Вища

Науковий ступінь, вчене 
звання

-

Володіння мовами Українська, російська, англійська, французька
Нагороди, почесні звання -

Досвід роботи в органах -

Трудова діяльність Член ГО «Фонд співпраці суспільства, бізнесу та 
влади»

Додаткова інформація
Членство в інших ІГС ГО «Фонд співпраці суспільства, бізнесу та 

влади»
Контактна інформація -

Можливий напрямок роботи 
у Громадській раді

Молодіжна політика

Додаткова інформація 097-001-22-09


