
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
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Біографічна довідка уповноваженого представника громадської організації 
«БІЛА ЦЕРКВА. -  МІЙ ДІМ» на участь, в установчих зборах з формування

нового складу Громанської радм мри 
Оболонськсій районній в м. Києві державній адміністрації

Савмчев Артем Леонідович

Членство в ІГС

Місце роботи

Громадянство, число, 
місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Член ГО

Фізична особа -  підприємець 

Україна, 24.06.1983 року народження

м. Київ, Україна 

Вища

Науковий ступінь, вчене Не має
звання
Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність Член ГО «БІЛА ЦЕРКВА -  МІЙ ДІМ»

Можливий напрямок Питання соціальної політики 
роботи у громадській раді

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  21 рік

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, е -та іі) - Тел. 
097-642-00-73, Адреса: 09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 2-га Піщана, 
буд. 23, кв. І, е-таіі: апуаути§@ еш аіІ.сот

Голова ГО
Без печатки

А.М. Яворський

2гЗ ^



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БІЛА ЦЕРКВА - І

ЄДРПОУ 39745277 Адреса: 09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 2-га Піщана, буд. 23, кв. 1
Тел. 097-642-00-73, е-гааіі: апуаути8@§шаіЬсот

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом року 
1 0 1 6 - К О Ї ?

1. Повна назва ІГС -  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БІЛА ЦЕРКВА - МІЙ 
ДІМ»

2. Дані про легалізацію ІГС -  14.04.2015 р . № 1 353 102 0000 007322
3. Адреса, контакти - 09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 2-га Піщана, 

буд. 23, кв. 1, Тел. 097-642-00-73, е-шаіі: апуауши8@§таі1.сот
4. Мета та напрями діяльності — Згідно Статуту ГО:

2.1. Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів мешканців м. Біла Церква при здійсненні 
своїх політичних прав.

2.2. Основними завданнями Організації Є:
2.2.1. об’єднання активних та свідомих громадян м. Біла Церква;
2.2.2. надання безоплатної консультативної допомоги (юридичної, 

психологічної та ін..) малозабезпеченим верствам населення м. Біла Церква;
2.2.3. громадський контроль за діяльністю органів державної влади та 

місцевого самоврядування м. Біла Церква;
2.2.4. здійснення просвітницької діяльності серед населення м. Біла 

Церква;
2.2.5. розробка та реалізація проектів, освіти, охорони здоров’я, 

працевлаштування, екології міста, науки, транспорту, культури, соціального 
захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів тощо;

2.2.6. суспільне реагування на протиправні рішення органів місцевого 
самоврядування або органів державної влади;

2.2.7. суспільне лобіювання актуальних та необхідних для територіальної 
громади міста Біла Церква проектів рішень в органах місцевого 
самоврядування та органах державної влади;

2.2.8. організація навчальних програм для молоді, спрямованих на 
розвиток у них лідерських, організаційних, аналітичних якостей;

2.2.9. допомога органам місцевого самоврядування м. Біла Церква в 
напрямку покращення благоустрою міста шляхом організації різноманітних 
акцій;

2.2.10. організація культурних фестивалів, спортивних змагань як 
локального, так і всеукраїнського масштабу;



2.2.11. проведення круглих столів, конкурсів, конференцій з 
суспільно-актуальних питань.
5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади -  

не має.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду - соціальна та 

юридична допомога жителям м. Києва, спільні волонтерські проекти в. 
формування гуманітарної допомоги бійцям АТ; Представництво та захист 
своїх, законних інтересів та законних інтересів членів Організації у державних 
та громадських органах;. Просвітницька діяльність; Приймання участі в 
науково-дослідницьких роботах, що сприяють виконанню основних завдань 
Організації; Вирішення суспільних проблем шляхом надання допомоги 
найбільш потребуючим верствам населення; Організація та проведення 
семінарів, тематичних зібрань.

Г олова ГО
Без печатки


