
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АСАМБЛЕЯ 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЄДРПОУ 38942221 Адреса: 03150 вул. Тальмаиа, 3-Б, оф. 5 шл
київська
муніципальна
асамблея

Біографічна довідка уповноваженого представника громадської організації 
«КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АСАМБЛЕЯ» на участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

Членство в ІГС 

Місце роботи

Бабенко Володимир Андрійович

Член Організації

спд

Громадянство, число, місяць і Україна, 05.11.1968 року народження, 
рік народження

Місце народження 

Освіта

м. Київ, Україна 

Середня

Науковий ступінь, вчене 
звання

Не має

Нагороди, почесні звання Не має

Громадська діяльність Член ГО «КМА»

Можливий напрямок роботи у Питання житлово-комунштьної інфраструктури, 
громадській раді містобудування і архітектури та архітектурно-

будівельного контролю.

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  31 рік.

Контактні дані: 096-401-61-16, 03150, м. Київ, вул. Тальмана, 3-Б, оф.5, ел.адреса: 
babenkoposhta@mail.ru

Виконавчий директор ГО А.В. Іванченко
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СДРПОУ 38942221 Адреса: 03150 вул. Тальмана, 3-Б. оф. 5

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ^  Л А
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 1 ч [ у і / л .

київська 
муніципальна 
асамблея

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬЕНА 
АСАМБЛЕЯ»

2. Дані про легалізацію ІГС: 2Г10.2013 р. № І 068 102 0000 0355090

3. Адреса, контакти: 03150, м. Київ, вул. Тальмана, 3-Б, оф.5, тел. 096-401-61-16, 
ел.пошта: babenkoposhta@maiI.ru

4. Мета та напрями діяльності:
Метою діяльності Асамблеї:

- формування самодостатньої територіальної громади;
- запровадження системи реального самоврядування;
- досягнення прозорості та самодостатності бюджету Києва та інших містах України;
- розвиток системи освіти та охорони здоров’я в Києві та інших містах України;
- збереження та відродження історичних пам’яток, культурного надбання українського 

народу;
- розвиток столичної агломерації;
- спрямування всебічних зусиль на розбудову Києва та інших міст України на прикладах 

кращих метанолісів світу.
Для досягнення поставленої мети «Асамблея» ставить перед собою наступні 

завдання:
- Запропонувати систему реального самоврядування та розвитку столичної агломерації;
- Організувати публічний моніторинг розв’язання застарілих проблем Києва та інших міст 

України (реконструкція «хрущівок» та будівництво нового житла; закінчення 
будівництва метро на Троєщину; будівництво мостів, доріг та транспортних розв’язок у 
Києві та інших міст України, реконструкція станції аерації в Бортничах, ремонт та 
будівництво нових каналізаційних колекторів тощо);

- Налагодити шляхи прозорої співпраці влади міста з акціонерами найважливіших 
інфраструктурних об’єктів, які забезпечують в столиці електро-водо-газо-тепло 
постачання;

- Забезпечити взаємодію територіальної громади Києва та інших міст України зі 
столичною та центральною владою (Адміністрацією Президента України, Кабінетом 
Міністрів України, Верховною Радою України), київськими та іншими науковцями та 
практиками, експертним середовищем -  для вирішення найбільш проблемних питань 
столиці.

5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади.
Співпраця в організації конференцій, круглих столів, налагодження тісної взаємодії між 
органами державної влади та місцевими громадами.
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6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду - збереження та 
відродження історичних пам’яток, культурного надбання українського народу; розвиток 
столичної агломерації, організація громад; організувати публічний моніторинг 
розв’язання застарілих проблем Києва та інших міст України; забезпечити взаємодію 
територіальної громади Києва; та інше.

Виконавчий директор ГО А.В. Іванченко


