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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності організації

1. Назва організації: громадська організація «Рух новітніх сил».

2. Скорочена назва організації: ГО «Рух новітніх сил».

3. Дані про легалізацію організації:

4. Адреса, контакти: 01001, м. Київ, Печерський район, провулок Музейний, будинок 4, 
офіс 3, телефон: 050 290 64 38.

5. Мета та напрями діяльності: здійснення діяльності спрямованої на задоволення та 
захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних 
інтересів своїх членів, сприяння залученню населення до громадського і політичного 
життя країни, сприяння розвитку ідей спільнокошту та краудфандингу в Україні.

6. Для досягнення своєї мети громадська організація здійснює діяльність спрямовану на 
організацію дозвілля та активного відпочинку для популяризації здорового способу життя 
громадян; організацію та проведення масових заходів; організацію та проведення 
просвітницьких, духовних, спортивних та культурно - мистецьких заходів; впровадження 
досягнень науки і техніки у виробництво та сферу обслуговування; запобігання і протидію 
корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, сприяння у відшкодуванні 
завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення 
порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави; сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості й 
культури, розвиткові правничої професії, розвитку правової культури та правосвідомості 
суб’єктів права; сприяння членам Організації в побудові законних взаємовідносин з 
державними органами та їх посадовими особами; сприяння налагодженню та розширенню 
співробітництва у сфері захисту прав і спільних інтересів членів організації, утвердження й 
захисту прав і свобод людини, ефективного контролю за їхнім дотриманням державою, її 
органами і посадовими особами; сприяння підтримці вільного обміну досвідом, знаннями, 
спеціалістами та інформацією у сфері захисту прав і спільних інтересів членів організації, 
утвердження й захисту прав і свобод людини, ефективного контролю за їхнім дотриманням 
державою, її органами і посадовими особами; сприяння розширення участі громадськості у 
підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан діяльності в сфері взаємовідносин 
учасників організації з державними органами та їх посадовими особами, задоволення та 
захисту прав і спільних інтересів членів організації, утвердження й захисту прав і свобод 
людини, ефективного контролю за їхнім дотриманням державою, її органами і посадовими 
особами; сприяння процесу розвитку правової держави в Україні; підвищення рівня правової 
освіти та правосвідомості громадян; сприяння захисту прав окремих соціальних груп; 
впровадження в життя положень Конвенції ООН «Про захист прав людини і основоположних 
свобод»; підвищення рівня доступу до публічної інформації; підтримка і захист молоді, сім’ї  
та дитини, а також соціально незахищених верств молоді.

7. В зв’язку з тим, що організація зареєстрована наприкінці 2016 р., то втілених проеткїв 
організація не має, але у 2017 планує розгорнути активну діяльність спрямовану на виконання

Голова Громадської організації

статутних завдань.

«Рух новітніх смл» Бошмазов П.С.


