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протягом року

1. Відомості про проведені заходи та реалізовані проекти:

- За сприяння та активної участі ГО «Центр Плюс» проводяться святкові 
заходи для діток із залученням аніматорів, наприклад: 01.06.2016 -  
Міжнародний день захисту дітей (вул. Межова, 119).

- До свята Великодня ГО «Центр Плюс» привітала 150 ветеранів в 
Подільському районі вітальними листівками, пасхальними куличами та 
солодощами.

- До 9 травня ГО «Центр Плюс» привітала ветеранів Другої світової війни 
в Подільському районі вітальними листівками та продовольчими 
наборами.

- До свята Великодня та 9 травня за сприяння та активної участі ГО «Центр 
Плюс» було проведено благоустрій території біля комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» за адресою вул. Полкова, 57, оформлено вази 
композиціями квітів та упорядковано клумбу за адресою вул. Полкова, 
57Б.

- ГО «Центр Плюс» привітала 50 мешканців округу, які доглядають за 
інвалідами І групи з Днем Конституції вітальними листівками та 
продовольчими наборами.

- На День знань 1 вересня ГО «Центр Плюс» привітали батьків, учнів, 
педагогічний колектив СШ №45, СШ №63 та СШ №243 і вручили 
подарунки всім учням перших класів (всього 197 діток). Також завдяки 
ГО «Центр Плюс», 20 діток з багатодітних та неповних сімей отримали 
набори канцтоварів та зошити до 1 вересня.

- Було проведено футбольний турнір серед шкільних та дворових команд в 
Подільському районі на базі стадіону СШ №243.

- За сприяння ГО «Центр Плюс» висаджено «Алею захисників» біля 
стадіону СШ №243 на честь випускника школи, учасника АТО, старшого 
лейтенанта Романа Тимошенка.

- Здійснюється встановлення інформаційних табличок біля дитячих 
майданчиків та місць відпочинку із закликом до дотримання чистоти.

- Була надана допомога Асоціації гаражних кооперативів Подільського 
району міста Києва у вирішенні питання необгрунтованого податкового



навантаження, яке було встановлено Положенням про плату за землю в 
місті Києві, шляхом зміни ставки податку за землю відповідним 
рішенням Київради.

На базі ГО «Центр Плюс» надаються юридичні консультації для 
мешканців Подільського району, зокрема за 2016 рік було надано 68 
юридичних консультацій.

На базі ГО «Центр Плюс» надається матеріальна допомога для 
° малозабезпечених верств населення.

За-зверненнями батьківських комітетів ДНЗ та СШ Подільського району
ГО «Центр Плюс» за кошти, виділені по спеціалізованій програмі
бюджету міста Києва було придбано наступні товаро-матеріальні
цінності: в СШ №63 -  комплект учнівський -  15 шт.; в ДНЗ №486: 74
дитячих ліжок, 74 матраців та 48 дитячих стільців, 5 вішалок для
рушників та куточок рядження «Чарівниця»; в ДНЗ №151: 4
трьохярусних дитячих ліжка, 12 матраців та замінено 7
металопластикових віконних блоків в групі «Ромашка»; в ДНЗ №188: , 2
лінолеум 80 м в групу «Синичка» та замінено 2 металопластикових 
віконних блоки 8,90 м2.

ГО «Центр Плюс» в 2016 році було закуплено новорічні подарунки в 
кількості 1000 шт. для дитячих садочків Подільського району.


