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Вих. №27/2 від 25 лютого 2021 р.  

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства  

ВГО «СГОУ «НАРОДНА РАДА» 

Інформую про результати діяльності ВГО «СГОУ «НАРОДНА РАДА» протягом 

шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади 

повідомлення про формування складу громадської рад, а саме: 

 

№ 

п/п 

Відомості про 

результати діяльності 
Зміст 

1 Проведені заходи, 

дослідження, надані 

послуги 

Делегування представників організації до 

громадських рад органів виконавчої влади різних 

рівнів. 

Участь представників організації у законотворчому 

процесі 

Розгляд скарг та звернень від громадян та членів 

організації щодо законності діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Участь у заходах щодо протидії корупції в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. 

24.09.2020 представники нашої громадської 

організації відгукнулися на прохання про допомогу 

літній одеситці.  Жінка могла залишитися без 

домівки через маніпуляції квартирних шахраїв. 

Одеситку вивезли з її ж квартири під виглядом 

того, що у приміщенні робитиметься ремонт. На 

наступний день квартиру було виставлено на продаж. 

Одеситка звернулася із проханням посприяти 

вирішенню проблеми до нашої громадської 

організації. Ми, у свою чергу, ініціювали 

розслідування справи у правоохоронних органах. 

12.12.2020 до нашої громадської організації 

звернулися громадяни із проханням про допомогу. На 

Рішельєвській, 47 планувалося будівництво 

шестиповерхового житлового комплексу на місці двох 

історичних будівель - театру "Рішельє" і типографії 

Фесенко. Тож представники нашої громадської 

організації вийшли на акцію протесту проти забудови 

історичного центру Одеси. Разом із нашою ГО на 

акцію протесту прийшло більше двохсот небайдужих 

одеситів. До 2008 року типографія і театр мали 

статус пам'ятників архітектури, однак були 

виключені з реєстру. Зараз почався другий етап 

знищення центру Одеси, під час якого історичне 

надбання міста планують просто замінити на чергові 

багатоповерхівки. 
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2 Реалізовані проекти 

виконані програми, 

друковані видання 

Участь у громадських заходах. 

Звернення до центральних органів влади та до 

правоохоронних органів у випадку виявлення 

порушень чинного законодавства. 

Участь в судових процесах. 

Виявлення фактів правопорушень та корупційних дій 

серед працівників правоохоронних органів. 

3 Подання відповідному 

органу виконавчої влади 

письмових обґрунтованих 

пропозицій і зауважень з 

питань формування та 

реалізації державної, 

регіональної політики у 

відповідній сфері та 

інформування про них 

громадськості 

Виявлення фактів порушення законодавства у різних 

галузях суспільного життя. 

Захист інтересів громадян від свавілля державних 

органів влади. 

Звернення до органів державної влади та місцевого 

самоврядування з пропозиціями щодо захисту 

екопростору, у охороні здоров’я, у освіті. 

Участь у роботі міжнародних проектів із залучення 

грантових програм. 

Участь у фестивалях та форумах 

4 Річний фінансовий звіт 

(за наявності) 

 

5 Тощо (за потребою)  

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління 

ВГО «СГОУ «Народна Рада»      Н. Лукашевич 



 

 
 


	НР ОДА Янголенко Р.П.
	НР Діяльність ОДА Янголенко Р.П.
	НР ОДА Янголенко Р.П.

