
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства

за 2017-2018 роки

1. Назва інституту громадянського суспільства.

Громадська Організація «Національні Дружини»

2. Скорочена назва інституту громадянського суспільства.

ГО «Національні Дружини»

3. Дані про легалізацію інституту громадянського суспільства.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

4. Адреса, контакти.

04214, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 42, квартира 26, контактний номер 
телефони +380934335040.

5. Мета та напрями діяльності.

О сновною  метою  діяльності Організації є задоволення та захист громадянських, 
політичних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних інтересів та прав у 
всіх сферах українського суспільства та консолідація ветеранів війни, добровольців без 
статусу ветерана війни, волонтерів, членів сімей загиблих, зниклих безвісти, 
військовополонених для спільної реалізації, задоволення та захисту ними своїх законних 
прав і свобод, соціальних, економічних, культурних, творчих та інших спільних інтересів, 
вирішення питання виборчого процесу та спостереження за ним.

Для виконання статутних завдань Організація в установленому законом порядку здійснює 
свою діяльність за наступними напрямками:

- надає всебічну юридичну, моральну підтримку членам Організації та членам сімей 
загиблих учасників АТО та ООС;

- співпрацює з органами центральної влади та місцевого самоврядування з метою прийняття 
останніми нормативно-правових актів щодо соціального захисту учасників АТО та ООС, 
їхніх сімей та сімей загиблих в АТО та ООС, підвищення рівня їхньої соціальної активності 
та захищеності;
- сприяє волонтерській допомозі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, 
правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових 
режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення ООС;
- здійснює громадську експертизу діяльності органів влади та місцевого самоврядування у 
відповідності до нормативних актів чинного законодавства України;

- проводить громадські слухання, соціологічні опитування, вивчає громадську думку, 
проводить масові заходи ( збори, мітинги, демонстрації, тощо);



- сприяє розвитку культури і формуванню національної свідомості суспільства;

- бере участь у суспільно-політичному житті, співпрацює з органами державної влади та 
управління, органами самоврядування, громадськими та іншими організаціями, засобами 
масової інформації, видавництвами;

- вносить пропозицій до органів державної влади і управління, органів самоврядування з 
питань захисту прав та інтересів громадян України в тому числі членів Організації;

- відповідно до ЗУ «Про вибори народних депутатів України», ЗУ «Про місцеві вибори», ЗУ 
«Про вибори Президента України», Положення про порядок реєстрації та статус офіційних 
спостерігачів на виборах Президента України, затв. Постановою Центральної виборчої 
комісії від 28 травня 1999 року № 59 Організація має право звертатися із клопотанням щодо 
надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів, виборів народних 
депутатів України та виборів Президента України;

здійснювати моніторинг та спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, 
встановленому виборчим законодавством України;

- сприяє розбудови України як демократичної, правової, соціальної держави, сприяє розвитку 
справедливого громадянського суспільства;

- бере участь у творчій, дослідницькій, аналітичній та інших формах діяльності, що сприяють 
досягненню мети Організації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих 
та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;

- проводить моніторинг стану наявних соціально-політичних проблем;

- проводить збори, конференції, семінари, творчі зустрічі, симпозіуми, конкурси, концерти і 
фестивалі;

- сприяє у проведенні виборчих кампаній;

- розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;

- налагоджує зв’язки з іноземними громадськими та іншими організаціями і державними 
установами, співпрацює з міжнародними неурядовими організаціями;

- сприяє формуванні державної кадрової політики, у громадському обговоренні кандидатів 
на посади в органах виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органах, виходячи 
виключно з принципів професійності, моральності та патріотизму;

- бере участь у формуванні державної політики у сфері боротьби із корупцією та здійснює 
громадський контроль за сумлінністю виконання державними службовцями своїх службових 
обов’язків;

- бере участь у здійсненні громадської експертизи регуляторних актів центральних органів 
виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади на їх 
відповідність вимогам закону;



- забезпечує участь членів Організації у державних та регіональних соціально-економічних, 
інвестиційних, екологічних та інших програмах;

- сприяє створенню ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації 
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, 
забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської 
думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного 
діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та 
об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації;

- сприяє розвитку партнерських відносин та поглиблення співпраці між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення всебічної 
підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;

- бере участь у проведенні діалогу керівників органів виконавчої влади з громадськістю, 
обговорення проектів найважливіших рішень та роз'яснення прийнятих органами державної 
влади рішень, які зачіпають інтереси громадськості;

- бере участь у роботі комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів, 
утворених органами виконавчої влади та самоврядування;

бере участь в консультаціях, що проводяться органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та їх посадовими особами, щодо проектів нормативно-правових 
актів, які стосуються правового статусу Організації, її фінансування та діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих (політико-консультативна рада,
громадська рада, інші дорадчі органи).

Немає.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, проведена робота.

1. Організація анти-браконьєрської боротьби в акваторії Кременчуцького водосховища. За 
час акції вилучено більше 20 000 метрів браконьєрських снастей та затримано і передано 
відповідним державним органам 23 осіб підозрюваних у браконьєрстві;

2. Допомога в соціалізації ветеранів ООС (АТО), зокрема, організація серед них турніру з 
регбі-7 першості Київської області;

3. Організація та проведення уроків патріотичного виховання та уроків мужності в 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, організація зустрічей ветеранів ООС (АТО) 
з учнями та студентами;

4. Боротьба з рекламою та збутом наркотичних речовин;

5. Допомога населенню у ліквідації наслідків вибухів на складах у Балаклїі та Калинівці;

6. Допомога в організації та безпосередня участь у вшануванні пам’яті воїнів ОУН-УПА в 
рамках Маршу слави Героїв, що відбувся 14 жовтня 2017 та 2018 роках;

7. Боротьба з несанкціонованими точками продажу алкоголю:

8. Постійна організація громадських патрулів у понад 40 населених пунктів, під час яких 
було затримано 143 порушників громадського порядку та підозрюваних у кримінальних 
злочинах і передано їх до правоохоронних органів.



9. Збір та передача волонтерської допомоги для військослужбовців в сектор “М” зони ООС 
(АТО).

10. Безкоштовні юридичні консультації ветеранів ООС (АТО) та сімей загиблих воїнів ООС 
(АТО) стосовно їх прав і соціальних гарантій.

11. Відкриття безкоштовних соціальних спортивних залів для психологічної адаптації 
ветеранів ООС (АТО), іх сімей та сімей загиблих воїнів ООС (АТО).

12. Створення безкоштовних курсів англійської мови для ветеранів ООС (АТО) , їх сімей та 
сімей загиблих воїнів ООС (АТО).

13. Організація і проведення вишколів з домедичної допомоги.

14. Допомога в працевлаштуванні звільнившихся з військової служби ветеранів ООС (АТО).

К ерівник
ГО «Н А Ц ІО Н А Л ЬН І ДРУ Ж И Н И »



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Громадської організації «НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИ» участь в 

Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

Силоріна Артема Миколайовича

1. Посада в ІГС -  Член Громадської організації «НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИ»
2. Г ромадянство -  Г ромадянин У країни;
3. Число, місяць, рік народження -  09 Л 0 Л 991
4. Місце народження -  м. Бердянськ;
5. Освіта - Незакінчена вища;
6. Місце роботи/Посада - Фізична особа - підприємець;
7. Громадська діяльність - Громадський активіст. Учасник бойових дій на 

Сході України.
8. Можливий напрямок роботи у Громадській раді -  Корупція, Безпека, 

Екологія, Національно-патріотичне виховання.
9. Контактна інформація:

- Контактний номер телефону:+3 8 (068) 663 14 17

24.05.2019 року А.М.Сидорін


