
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
"СПIЛКА ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКIВ АТО"

€дрпоу 40617251, Адреса: 02121, М. КИIВ, вулиця Архiтектора Вербицького 32-а, оф. 2
Тел. 094-823-27-78, e-mai1: oleksa@naspravdi.com

Бiографiчна довiдка уповноваженого представника громадсько! органiзацii
«СПIЛКА ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКIВ АТО» на участь в установчих

зборах з формування нового складу Громадсько! ради при
виконавчому opraHi Киiвськоi MichKOiради (КМДА)

Юрченко Олексiй Васильович

Членство в Irc Голова громадськоУ органiзацiУ

Мiсце роботи спд

Громадянство, число, УкраУни, 04 жовтня 1979 року народження.. ..
МIСЯЦЬ 1 рlК народження

Мiсце народження м. КиУв

OCBiTa Вища

Науковий ступiнь, вчене Не мае
звання

Нагороди, почеснi звання Не мае

Громадська дiяльнiсть Голова ГО «СЗПУ АТО»

Можливий напрямок nИтання учасникiв АТО, волонтерського руху та
роботи у громадськiй радi внутрiшньо-перемiщених осiб

Т р у д о в а Д i я л ь н i с т ь 20 pOKiB

д о Д а т к о в а i н фор м а Ц i я (особистi досягнення тощо) ??????

KOHTaKTHiданi - Тел. 094-823-27-78, е-шаil: oleksa@naspravdi.com, Адреса: 02121,
м. КиУв, вулиця ApxiTeKTopa Вербицького 32-а, оф . 2

Голова ~ О.В. Юрченко
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
"СПIЛКА ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКIВ АТО"

едрпоу 40617251, Адреса: 02121, м. Киi'в, вулиця Архiтектора Вербицького 32-а, оф . 2
Тел. 094-823-27-78, е-шаil: оlеksа@паsрrаvdi.сош

IНФОРМАЦIЯ
про результати дiяльностi iнституту громадянського

суспiльства протягом року

1. Повна назва IrC: ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ «СПIЛКА ЗАХИСТУ
ПРАВ УЧАСНИКIВ АТО»

2. Данi про легалiзацiю IrC: 01.07.2016р. N~1065 1020000022877

3. Адреса, контакти: 02121, м. КиУв,вулиця ApxiTeKTopaВербицького 32-а,
оф . 2, тел. 094-823-27-78, e-mail: oleksa@naspravdi.com

4. Мета та напрями дiяльностi:
2.1. Органiзацiя створена з метою ЗДlИснення та захисту прав i свобод,.. .задоволення СУСП1льних,зокрема СОЦ1альних,культурних, медичних та lНших
iHTepeciB членiв органiзацiУ та метою провадження сприяння консолiдацiУ
громадян, якi приймали участь в антитерористичних операцiях для участi у
формуваннi сприятливих правових, соцiальних, полiтичних, економiчних, та
iнших умов захисту Ухправ в YKpaYHi.
2.2. Основними напрямами дiяльностi ОрганiзацiУ е:
2.2.1. забезпечення необхiдних умов i можливостей для захисту прав
учасниками органiзацiУ;
2.2.2. органiзацiя соцiальноУ адаптацiУ членiв органiзацiУ та Ухсiмей;
2.2.3. вивчення передових методик i рекомендацiй ведучих фахiвцiв по
проходженню медичноУреабiлiтацiУ для учасникiв АТО;
2.2.4. пропагування здорового образу життя без наркотикiв та алкоголю;
2.2.5. сприяння органiзацiУ i проведенню спортивних змагань спiльно з... .спортивно-видовищними оргаН1заЦ1ЯМИта lНшими заЦ1кавленими сторонами;
2.2.6. сприяння органiзацiУ виставок, концертiв, радiо та телепередач у
вiдповiдностi з метою та завданням ОрганiзацiУ.
2.2.7. сприяння мiсцевим органам у рiшеннi задач соцiального, культурного,
спортивного розвитку, мiжнародного ryмaHiTapHoro спiвробiтництва шляхом. . .учаСТl в громадських рухах, програмах, заходах, змаганнях, в тому чисЛ1 1

МIжнародних.

5. Результати дiяльностi Irc, можливий досвiд спiвпрацi з органами влади:
не мае.
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6.Програми та проекти, реалiзованi протягом звiтного перiоду: допомога
АТО та мiсцевiй громадi; Проведення масових заходiв; Участь у проведеннi
соцiальних дослiджень; Надання безкоштовноУ юридичноУ консультацiУ
фiзичним та юридичним особам; Проведення зустрiчей з видатними вченими,.. .. ..ПОЛ1ТИЧНИМИД1ячами, митцями, В1домими П1дприемцями, та lНшими Ц1кавими
особистостями; Представництво та захист своУх законних iHTepeciB та
законних iHTepeciBчленiв ОрганiзацiУ у державних органах.

Голова О.В. Юрченко


