
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“ФОНД СПРИЯННЯ СУДОВИМ ОРГАНАМ  
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вих. №  28        Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

«12»    05     20 17  року        з формування нового складу Громадської ради при 

        Дніпровській районній в місті Києві державній 

        адміністрації 

      

ІНФОРМАЦІЯ 

Про результати діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД СПРИЯННЯ СУДОВИМ 

ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ МІСТА КИЄВА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА» з січня 

2016 року по травень 2017 року 

 

Благодійна організація «Фонд сприяння судовим органам та установам міста 

Києва Святого Архангела Михаїла» (скорочена назва згідно Статуту – «Фонд 

сприяння судовим органам та установам») (далі – Фонд) була легалізована 25.02.2003 

року шляхом проведення державної реєстрації в Печерській районній у місті Києві 

державній адміністрації, в результаті чого Фонду було присвоєно ідентифікаційний 

код юридичної особи – 26315497. 

 Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань місцем знаходження Фонду є наступна адреса: 

01010, м. Київ, вул. Гайцана, 4. Засобами зв’язку з Фондом є наступний номер 

телефону, а саме: (066) 208-69-78. 

 Основними завданнями Фонду є: 1) поліпшення матеріального становища 

набувачів благодійної допомоги; 2) сприяння практичному здійсненню 

загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на 

поліпшення соціально-економічного становища населення; 3) подання допомоги у 

розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної 

інфраструктури; 4) сприяння ефективному співробітництву між членами фонду і 

державними та недержавними органами та установами; 5) налагодження зв’язків між 

іншими громадськими об’єднаннями в Україні та за її межами; 6) підвищення 

правових знань членів «Фонду» та інших громадян; 7) привернення уваги до 

вирішення питань, пов’язаних з вивченням основ національного права, покращення 

організації правового захисту населення, та ін. 

 Учасниками «Фонду сприяння судовим органам та установам» постійно 

здійснюється діяльність за статутними напрямками для забезпечення виконання 

поставленої Фондом основної мети. 

 На протязі 2016-2017 років представниками організації були організовані та 

проведені у кожному районі міста Києва, зокрема Дніпровському районі міста, круглі 

столи із залученням благодійних організацій, представників територіальних громад та 

представників громадських організацій на яких обговорювались питання 

налагодження ефективної взаємодії між громадським сектором та представниками 

органів місцевого самоврядування, а також інші питання, щодо вирішення яких серед 

присутніх було досягнуто спільної згоди та домовленостей щодо реалізації спільних 

проектів спрямованих на вирішення питань, які піднімалися під час проведених 

зустрічей. 

 

             Голова       Проценко С.В. 


