
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЩИТ ГРОМАДИ»

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності 

інституту громадянського суспільства

1. Громадська організація «ЩИТ ГРОМАДИ»
2. Громадська організація «ЩИТ ГРОМАДИ»
3. Дані про легалізацію ІГС: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи АОО № 780569, дата 
проведення державної реєстрації: 26.03.2008; номер реєстрації в Єдиному держаному реєстрі 
юридичних осіб 10671020000012490
4. 02152, м. Київ, вул.Бучми 6-А
5. Мета і завдання: здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, 
економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів, а також інших громадян, 
участь у створенні та відновленні системи патріотично-спортивних закладів для дітей та юнацтва .
6. Проведення громадських слухань з питань несанкціонованих забудов у м. Києві, надання юридичних 
консультацій з питань соціального страхування та партнерства, соціального захисту постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансово-економічних питань.
7. ГО «ЩИТ ГРОМАДИ» з дня заснування приймала безпосередню участь в відстоюванні прав 
мешканців проти незаконних дій забудовників часів Черновецького і Попова, а саме:
- вул. Березняківська, 10
- вул. Березняківська, 17-19,
- вул.Бучми, 6
- вул. Березняківська, 12,
- вул. Березняківська, 36,
- вул.Бучми, 8,
- пр.Тичини, 13
8. Участь у громадських акціях з метою проведення чесних виборів, сприяння органам внутрішніх справ 
у виявленні кримінальних правопорушень, перекваліфікація військовослужбовців, гуманітарна 
допомога АТО, проведення патріотичних та спортивних заходів для дітей війсковослужбовців, які 
знаходяться в зоні АТО.
9. Б;льше двох років в ФБ діє сторінка «Щит Громади» - https://www.facebook.com/ShcitGromadu/
10. Другий рік поспіль ГО «ШИТ ГРОМАДИ» спільно з ВГО «Спілка громадських організацій 
України «Народна Рада» та інструкторами «Морської Піхоти України» організували в 
вишгородському районі київської області спортивний військово-патріотичний табір для дітей, батьки 
яких перебувають у зоні бойових дій на сході України. Програма діяльності табору повністю 
узгоджується з програмами діяльності міжнародних скаутських організацій. В 2016 році було прийнято 
рішення про проведення міжнародного фестивалю скаутських організацій в серпні 2017 року на базі 
нашого табору з робочою назвою «Проект ПТАХИ». Територія табору знаходиться в рекреаційній зоні 
між селами Володимірівка та Вахівка в вишгородському районі київської області.

https://www.facebook.com/ShcitGromadu/
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Голова ГО «ЩИТ ГРОМАДИ»
Посада уповноваженої особи Ініціали, прізвище

звітного періоду слід подавати обсягом не більше 2*  Інформацію про результати 
тексту формату А4.


