
Додаток 3.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

упродовж 2018 -  2019 років
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму

Повна назва ІГС Громадська організація «Правий Сектор Оболонь»

Скорочена назва ІГС ГО «Правий Сектор Оболонь»

Дані про легалізацію ІГС ЄДРПОУ 39215924

Мета діяльності та 
напрямки діяльності ІГС 
згідно статуту

сприяння спорту і фізичної культури, проведення спортивних 
змагань, заснування спортивних клубів та інше.

Кількість відокремлених 
підрозділів (осередків) та 
кількість членів організації 
-фізичних/юридичних осіб

Нараховує до 78 членів фізичних осіб

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну 
діяльність інституту громадянського суспільства

Поштова адреса, 
місцезнаходження ІГС

м.Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1

Електронна пошта e-mail: dso skdo(o),ukr.net

Адреса сторінки ІГС в 
мережі Інтернет та 
посилання на сторінки 
ІГС в соцмережах

httDs://www.facebook. сот/PS.Obolon/

Посилання на відео
канал чи на відео- 
інформацію про ІГС

httos://www.voutube.com/channel/UCmCBbf4GislFhn7vUciJWWA

Посилання на згадки про 
ІГС у всеукраїнських 
ЗМІ (не більше 3)
Наявність офіційного 
друкованого органу 
(тираж та періодичність 
видання)

нема

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Координаційна рада волонтерів Оболоні при РДА (КРВО)
Громадська рада при Оболонські й PJ ,А м. Київ

Назва проекту Мета Цільова
аудиторі

Кількість 
учасникі в Досягнутий результат

дитячий
військово-
патріотичний
літній табір
Трахтемирівська
Січ

Національно-
патріотичне
виховання
молоді та
популяризація
спорту

молодь Близько
1000
дітей
шкільного
віку

Оздоровлено близько 1000 
дітей та проведені заходи з 
національно-патріотичного 
виховання

Футбольний 
кубок маніфесту

Популяризація
футболу

Молодь та 
ветерани

5 команд Турнір проведено

http://www.facebook
http://www.voutube.com/channel/UCmCBbf4GislFhn7vUciJWWA


Організація
футбольної
команди
ЮНІОН

Популяризація 
футболу та 
пляжного 
футболу

Молодь та 
ветерани

В різних 
турнірах 
по
різному

Проведення Регулярних 
турнірів з футболу, 
мініфутболу, фут залу, 
пляжного футболу.

Співучасть у 
чемпіонаті 
Києва серед 
ветеранів 45+

Популяризація 
футболу за 
здорового 
способу життя

Ветерани та 
відповідна 
вікова 
категорія

Більше 10 
команд

Чемпіонат проведено

День Матері 
2019

Вшанування 
матерів загиблих 
та спільний 
молебен

Матері
загиблих

Біля 200 Проведено урочисті заходи 
біля михайлівського 
собору, проведена хода до 
володимирського собору та 
спільний молебен

День Г ероїв Вшанування 
героїв війни

Учасники
АТО/ООС

Біля 100 Встановлено найбільший 
червоно-чорний прапор на 
трасі Київ -  москва

Голова Правління Підпис К.П. Лихітченко
20 травня 2019р. М.П. (за наявності)



Біографічна довідка

Лихітченко Костянтин Петрович_________________________________________ (П. І. Б.)

Громадська організація «Правий Сектор Оболонь»_______________________(назва ІГС)

уповноваженого представника ІГС для участі в установчих зборах з формування складу 
Громадської ради на 2019-2021 роки при Оболонській районній у м.Києві державній

адміністрації

Відомості про інститут громадянського суспільства:

Повна назва ІГС -  Громадська організація «Правий Сектор Оболонь»
Місцезнаходження ІГС -  м. Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1 
Електронна пошта ІГС -  рзо skdo@ukr.net 
Контактні телефони 0675482514

Відомості про уповноваженого представника ІГС :
Місце роботи -  ТОВ Автодиск Трейд______________________________
Посада -  Менеджер____________________________________________
Посада в ІГС -  Голова правління__________________________________
Народився 07.06.1971 у м.Києві

ОСВІТА
Дати Місце

1988-1989 Оптико-механічний технікум

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дати Місце

31.01.2018- ТОВ Торгшина
05.01.2019 Менеджер
05.01.2019-п о ТОВ Автодиск Трейд
теперішній час Менеджер

НАГОРОДИ
Дати Місце

2017 відзнака Президента - за гуманітарну участь в АТО

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дати Діяльність

2015-2019 Координаційна рада волонтерів Оболоні при РДА (КРВО)
2015-2019 Громадська рада при Оболонській РДА
2014 -  по 
теперішній час

ГО «Правий Сектор»

Можливий напрямок роботи в Громадській раді: молодіжна політика, фізична культура і
спорт, національно-патріотичне виховання (підкреслити)
або

10 травня 2019р. Підпис К.П. Лихітченко

mailto:skdo@ukr.net

