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ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТІ! ДІЯЛЬНОСТІ

Громанської організації 
«РАДА НЕБАЙДУЖИХ»

Повне найменування інституту громадянського суспільства: Громадська організація 

«РАДА НЕБАЙДУЖИХ».

Скорочена назва інституту громадянського суспільства: ГО «РАДА НЕБАЙДУЖИХ».

У період з 07.1 1.2020 по 07.05.2021 ГО «РАДА НЕБАЙДУЖИХ» були проведені 

наступні заходи:

1. Безкоштовні Online-семінари з теми створення, діяльності ОСББ, участь у програмах 

співфінансування міста;

2. Безкоштовні консультації мешканців Печорського та інших районів м. Києва щодо 

вирішення проблем, пов'язаних з неякісним наданням комунальних послуг;

3. Безкоштовні консультації ОСББ, пов'язаних з діяльністю ОСББ та участі у 

програмах співфінансування міста

3. Розпочато проект «Чесне тепло».

Голова ГО «Рада небайдужих»

gmail.com


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

« Рада небайдужих» для участі в установчих зборах 
делегованих представників інститутів громадянського суспільства 

щодо формування нового складу Громадської ради при 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Претендувати на участь у роботі Громадської ради мені дозволяють здобуті знання, 
досвід роботи та активна громадська діяльність.

Маю вищу освіту за спеціальністю - історик, також активно займаюсь громадською 
роботою. Наразі є членом ГО «Дія заради майбутнього». Займаюсь громадською 
діяльність більше 4 років.

Є членом команди проектів переможців , у рамках Громадського бюджету міста 
Києва 2018 № 427 Зелений бульвар та № 1014 інклюзивний дитячий майданчик за 
адресою : вул. І Іредславинська, 38. Більше 1000 людей підтримали ці проекти 
Маю намір отримати членство у складі Громадської ради при Печерській районній в місі і 

Києві державній адміністрації з метою дотримання участі громадськості у реалізації 
політики з питань зміцнення позицій громади та намагатись разом з представниками 
Громадської ради відстоювати інтереси громади Печерського району м Києва.

21.05.2021 Іванушкін В. О.


