
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІКРОРАЙОНУ
“ПЕРСПЕКТИВА-ОБОЛОНЬ”

Україна, 04212, м.Київ, вул. Тимошенка, буд. 11, тел.410-58-90 
р/р 26003056120253 МФО 380775 в ПАТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ 26200564;

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності ГО СЦМ "Перспектива-Оболонь"

протягом 2018-2019 рр.

1. Громадська організація "Соціальний центр мікрорайону "Перспектива- 
Оболонь"

2. ГО СЦМ "Перспектива-Оболонь"

3. Адреса:, 04212, м.Київ, вул. Тимошенка, буд. 11 

Номер контактного телефону: 044-410-58-90 

E-mail: 0985253518@ukr.net

4. Мета та напрями діяльності.

Основною метою діяльності організації є сприяння розвитку місцевого 
самоврядування та самоорганізації населення на території Оболонського 
району м.Києва, реалізація соціальних проектів та актуалізація громадянської 
участі мешканців.

5. Відповідно до аналізу роботи за 2018-2019 рр. слід виокремити наступні 
проекти, які були реалізовані на території Оболонського району.

Проект «Сусідська допомога» -  ґрунтується на ініціативі мешканців надання 
цільової соціальної допомоги проблемним категоріям населення (допомога 
медичними препаратами, установка лічильників холодної та гарячої води, 
відзначення ювілеїв ветеранів, та ін.).

Проекти «Наш дім», «Наш двір» - сприяння самоорганізації мешканців шляхом 
вирішення актуальних проблем будинків та прибудинкових територій. 
Реалізовано низку проектів правової освіти та інформування мешканців 
будинків.

mailto:0985253518@ukr.net


Проект «Дякуємо...» - заходи вдячності мешканців представникам соціально 
значимих професій, наприклад, вчителям, медичним працівникам, 
працівникам соціальної служби, працівникам житлово-комунального 
господарства та ін. Залучено по проекту більшість медичних установ та 
закладів освіти Оболонського району.

Проект «Росток Пам'яті» - комплексні соціальні комунікації з метою 
збереження пам'яті про оболонців-учасників подій Другої світової війни, 
героїв АТО. Приймали активну участь у встановлення меморіальних дощок 
герою Небесної сотні Володимиру Мельничуку (фасад будинку пр.Героїв 
Сталінграду 51А) та кіборгу випускнику гімназії "Потенціал" який загинув під 
час бойових дій на Сході України Дурмасенку Олексію.

Проект громадська приймальня - виконання функцій громадської приймальні 
депутата Київської міської ради, відповідно до чинного законодавства України 
та Рішення Київської міської ради.

Директор /Семикрас О.В./



Біографічна довідка уповноваженого представника ITC на участь в 
установчих зборах щодо обрання нового складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Семикрас Олександр Васильович

Членство в ITC:

Місце роботи

Громадянство, число, місяць і рік народження

Місце народження 

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання 

Громадська діяльність

Можливий напрямок роботи у громадській 
раді

Трудова діяльність

громадська організація "Соціальний 
центр мікрорайону "Перспектива- 
Оболонь"

директор ГО СЦМ "Перспектива- 
Оболонь"

Громадянин України 
18.11.1976

с.Прибірськ, Іванківського р-ну, Київської 
обл.
Вища

Член Громадської ради при Оболонській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 2013-2019рр.

Сприяння у вирішенні проблем у сфері 
ЖКГ та розвитку самоорганізації 
населення..

09.1993- 
OS. 1994

Вчитель фізики Старосоколівської середньої школи, с. Старі 
Соколи Іванківського району Київської області

07.1994-
06.1999

Студент історичного факультету Київського 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

національного

04.1999-
09.2001

вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІП 
м. Київ

ступенів № 21,

10.1999-
10.2002

Аспірант Інституту світової економіки та 
відносин НАН України, м. Київ

міжнародних

02.2002-
09.2006

Координатор соціальних проектів ГО СЦМ 
Оболонь», м.Київ

«Перспектива-

09.2006 - т.ч Директор ГО СЦМ "Перспектива-Оболонь"

Контактні
дані:

м.Київ, вул.Тимошенка, 11, 4105890 
моб.тел. 0985253518 
e-mail: 0985253518@ukr.net
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