ІНФОРМАЦІЯ
про резул ьтати діяльності
інституту громадянського суспільства
протягом звітного періоду
1. Громадська організація «Демократичний Контроль»
2. ГО «Демократичний Контроль»
3. Дані про легалізацію ІГС: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних
осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Ідентифікаційний код юридичної
особи: 40550522; Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 08.06.2016, І 070 102 0000 06359-1
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000655541;
4. 03150, м. Київ, вул. Гіредславинська, 43/2
5. Мета та напрями діяльності: сприяти розбудові України, становленню
громадянського суспільства, утвердженню правової свідомості, демократичних
цінностей, вихованню доброчесності, запобіганню й протидії корупції на всіх рівнях та в
усіх сферах життєдіяльності держави; захист законних політичних, соціальних,
економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод та інтересів
фізичних та юридичних осіб; участь у формуванні демократичного, правового,
громадянського суспільства; відстоювання інтересів української нації, у тому числі в
сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування; участь у
суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством; сприяння розбудові
правового громадянського суспільства; запобігання та протидія корупції в публічних і
приватних сферах суспільних відносин; участь у здійсненні громадського контролю за
діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування; сприяння
вільному і всебічному розвитку особистості; формування нової національної еліти на
принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності; розробка та реалізація
проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань
громадської організації; сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної учю
громадськості в законотворчому процесі держави; розвиток та зміцнення міжнародних
зв'язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської
організації та з метою зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, взаємодії ;а
обміну досвідом; фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей
здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до \ ..
спортивно-масових заходах, заняття спортом; сприяння поширенню в \ краї і с і к
суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини,
взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей; організація зборів, семінарів, чаї ань.
зльотів, конференцій для виконання цілей та завдань громадської організації
встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності і рі чиїми
організаціями, підприємствами та установами; залучення інвестицій для шшснення сі - їх

цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими
структурами; сприяння розвитку волонтерського руху в Україні; визначення засад
волонтерського руху в Україні, участь у розробці нормативно-законодавчої бази з цього
питання;
6. Представники ГО «Демократичний Контроль» залучалися і є залучені у якості
експертів до громадських рад при КМДА, КОДА, Дарницькому УП, Дарницькій РДА.
Голосіївській РДА, Голосіївському УП.
7. Організація реалізовує проекти щодо соціального захисту інтеграція військовослужбовців в соціум,
військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів військової слуюби, сприяння соціальнії! та
професійній адаптації військово службовців та членів їх сімей, віськово-патріотичному вихованню
військовослужбовців і патріотичній рооті серед грмадян України, волонтерська допомога вісковослужбовцям в
зоні АТО. медична допомога в зоні А'Ї'О. співпраця з медичними реабілітаційними центрами, технічноматеріальне забеспечення бригад всу. Організація є співорганізатором літнього кемпінгу для дітей учасників ато
мстою якого є відпочинок та психологічна реабілітація дітей військовослужбовців та їх сімей
сприяння соціальній та професійній адаптації військовослужбовців та членів їх сімей Волонтерська
допомога військовослужбовцям в зоні АТО, медичні проекти із залученням тактичних медиків в зоні АТО.

Організація реалізовує проекти щодо соціального захисту інвалідів, постраждалих
внаслідок надзвичайних ситуацій, допомога ветеранам АТО. Організація створила клуб
для переселенців де вони можуть у неформальній обстановці обмінюватись досвідом
щодо соціальної адаптації в місцеву громаду. Організація є співорганізатором літнього
кемпінгу для дітей участників АТО з метою якого є відпочинок та психологічна
реабілі тація дітей військовослужбовців .
і)іцж.7/Tvww.facebook.com/CTOii.ps/1745769335679843/. Організація на постійній основі
проводить толоки, приймає участь у фестивалях, спортивних заходах, у якості
співорганізаторів. Крім того, Організація постійно приймає участь у громадських акціях з
метою проведення чесних виборів, сприяння органам внутрішніх справ у виявленні
кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави,
підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань, допомога АТО,
контроль за зверненнями громадян та виконанням, профілактика соціального сирітства,
допомога на ринку праці для військовослужбовців та ветеранів АТО.
8. Матрицювання організації під час реалізації заходів та проектів в подальшому
трансформуються в експертні висновки, які розглядаються на засіданні ГР при КМДА.
КОДА, районних в м. Києві адміністрацій та інших ОВВ.

