ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом року до дня подання заяви
(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року за період діяльності)

1. Громадська організація «Мінський масив»
2. ГО «Мінський масив»
3. вул. Ю.Кондратюка 2, кв.49
Місто Київ
0639338456
дот ігшку та^уу@етаі І.сот
4.
Головною метою Громадської Організації «Мінський масив» - поліпшення якості
життя мешканців району через соціальне партнерство, розвиток лідерства в громадах,
популяризацію сталого розвитку , як способу життя та всебічну підтримку інновацій.
Основними напрямами діяльності є створення умов для реалізації молоддю свого
потенціалу , здібностей і талантів , збереження та примноження моральних , культурних,
наукових цінностей і досягнень суспільства підвищення впевненості та згуртованості
молодіжних та громадських спільнот Оболонського району та Мінського масиву,
підвищення спроможності місцевих молодіжних ініціатив та громадського суспільства.
Допомога в оформленні молодіжних проектів та організаційний розвиток молодіжних
ініціатив.
5.
За 5 місяців існування ГО «Мінський масив» були проведені такі заходи:
Була створена команда «Мінський масив» для згуртованої активізації та участі у міський
ініціативі «Громадський бюджет» для розвитку та благоустрою нашого масиву та поліпшення
якості життя .Від команди було подано 6 проектів, в галузі Освіти та комунального
господарства.
ГО «Мінський масив» здійснює оповіщення інформації з нагальних питань , що стосуються
Оболонського району та Мінського масиву також здійснює пропагування суспільної
активності населення через соціальні мережі.
Надає юридичну допомогу мешканців масиву в оформленні інформаційних запитів до
державних установ.
Взаємодіє з органами місцевої та центральної влади у розвитку та вирішенню нагальних
проблем, створенню соціальних проектів та інноваційних методів в галузі Освіти.

А. Куницька

1. Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах
щодо обрання нового складу Громадської ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
2. Прізвище, ім’я, по батькові

Куницька Анна Олегівна

Членство в ІГС

Керівник ГО «Мінський масив»

Місце роботи

Головний маркетолог, керівник проекту

Громадянство, число, місяць і рік
народження

Громадянка України
17 травня 1984 року

Місце народження

Місто Київ

Освіта

Вища

Науковий ступінь, вчене звання

Магістр Економічних наук
відсутнє

Нагороди, почесні звання

Громадська діяльність

Подяка від міського голови Кличко В. за особистий
внесок у розвиток місцевого самоврядування та активну
діяльність у реалізації ініціативи «Громадський бюджет
міста Києва»
Голова Батьківської ради школи - 4 роки
Автор проектів в «Громадський бюджет »2019 та 2020
роках
Автор проекта- переможця в «Громадський бюджет»
2019 року

Можливий напрямок роботи у громадській

оадІ

Освіта та комунальне господарство
Власник туристичної агенції

Трудова діяльність
Директор ІТ компанії «Алітел»

Додаткова інформація :
Співпраця з д е путата ми Київської міської ради задля
поліпшення якості життя мешканці в Мінського масиву.
Юридична допомога мешканцям Мінського масиву в
складанні запитів в Державні установи.
Контактні дані:
0639338456
Місто Київ , вулиця Ю.Кондратюка 2 , кв. 49
£отіп8кутазуу1976@gmail.com

