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Місце роботи
на громадських засадах, Голова Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво»

Громадянство, число, місяць і рік народження 
Українець, 29.05.1976р.

Місце народження 
місто Київ

Освіта
Вища -  Київський інститут фізичної культури і спорту, 1997р.в. Спеціальність -  тренер- 
вихователь (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Громадська діяльність
Голова Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво»

Можливий напрямок роботи у громадській раді: консолідація та координація зусиль фізичних та 
юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку території 
та покращення благоустрою в історичній місцевості Голосієво, що розташована в Голосіївському 
районі міста Києва.

Трудова діяльність
1993 р. -  1998 р. -  працював в Інституті ядерних досліджень за спеціальністю технік 
економічної ефективності та нової техніки.

2001 р. -  2002 р. -  працював в ТОВ «Елсі» охоронцем.

2003 р. — 2009 р. — працював в благодійному фонді «Любов та добродіяння» менеджер з реклами. 
2007р. — 2009р. — працював в ТОВ «Будпромжилмастер» директором.

Додаткова інформація (особисті досягнення тощо)

Контактні дані (моб. телефон, адреса та телефон організації, е-таіі)
+380630448056, м. Київ, вул. Добрий шлях, буд. 5а, кв. 114, nashegolosievo(@gmail.com



Інформація
про результати діяльності Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво»

протягом року

1

1. Повна назва: Громадська організація «Ініціативна група «Наше Голосієво»

2. Д ані про легалізацію: зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голосіївською районною в місті 
Києві державною адміністрацією, дата запису: 23.02.2017, номер запису: 1 068 102 0000 
045333

3. Адреса, контакти: 03028, м. Київ, вул. Добрий шлях, буд. 5а, кв. 114, +380630448056, 
nashegolosievo@gmail.com

4. Мета та напрями діяльності

Метою Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво» є консолідація та 
координація зусиль фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо розвитку території та покращення благоустрою в історичній місцевості 
Голосієво, що розташована в Голосіївському районі міста Києва (надалі -  Голосієво).

Напрями діяльності Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво»:
1. Створення умов для участі жителів міста Києва в межах території місцевості Голосієво у 

вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.
2. З'ясування громадської думки щодо питань покращення благоустрою та розвитку 

території в місцевості Голосієво.
3. Організація допомоги соціально незахищеним мешканцям місцевості Голосієво.
4. Представлення інтересів громади під час проведення громадських слухань.
5. Участь у реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших 

місцевих програм, розроблених в тому числі, але не виключно, Київською міською радою. 
Київською міською державною адміністрацією та Голосіївською районною в місті Києві 
державною адміністрацією, які стосуються місцевості Голосієво.

6. Сприяння дотриманню Конституції та Законів України, реалізації актів Президента 
України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та виконавчого органу, 
розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевою громадою в місцевості 
Голосієво.

7. Внесення в установленому порядку пропозицій до місцевого бюджету та програм і 
проектів соціально-економічного й культурного розвитку місцевості Голосієво.

8. Організація на добровільних засадах участі населення в заходах щодо охорони 
навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та 
утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських 
могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за 
інтересами тощо.

9. Організація на добровільних засадах участі населення в заходах щодо охорони пам’яток 
історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництва й ремонту шляхів, 
тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням 
установленого законодавством порядку проведення таких робіт.
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10. Здійснення контролю за якістю наданих житлово-комунальних послуг громадянам, які 
проживають у житлових будинках у межах місцевості Голосієво, а також за якістю 
проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт.

5. Результати діяльності Громадської організації «Ініціативна група «Наше Голосієво», 
можливий досвід співпраці з органами влади.

Громадська організація була зареєстрована 23.02.2017 р.
18.03.2017 р. участь проекті щодо відновлення лісу на території «Національного 
природного парку «Голосіївський» висажено 10 000 дерев сосни, берези, дуби. Фінансова 
участь в проекті щодо закупівлі дерев та у висадці дерев.
24.03.2017 р. в Межрегіональній академії управління персоналом брали участь в акції 
«Київської спілки ветеранів та учасників АТО» щодо участі в зборі коштів для ветерана 
АТО Дмитра Котова, що втратив дві ноги, пожертвували 5 тисяч гривень.
28.04.2017 р. надали допомогу 90 літній бабусі, яка мешкає за адресою: м. Київ, пр-т 
Голосіївський, буд. 89, кв. 130, а саме подарували їй нову інвалідну коляску.
29.04.2017 р. в Національному університеті біоресурсів та природокористування України 
організований та проведений футбольний матч на честь пам'яті загиблих героїв АТО 
Голосіївського району м. Києва.

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, 
партнери, учасники, кінцевий результат).

Громадська організація була зареєстрована 23.02.2017 р.
18.03.2017 р. участь проекті щодо відновлення лісу на території «Національного природного 
парку «Голосіївський» висажено 10 000 дерев сосни, берези, дуби. Фінансова участь в проекті 
щодо закупівлі дерев та у висадці дерев.
24.03.2017 р. в Межрегіональній академії управління персоналом брали участь в акції «Київської 
спілки ветеранів та учасників АТО» щодо участі в зборі коштів для ветерана АТО Дмитра 
Котова, що втратив дві ноги, пожертвували 5 тисяч гривень.
28.04.2017 р. надали допомогу 90 літній бабусі, яка мешкає за адресою: м. Київ, пр-т 
Голосіївський, буд. 89, кв. 130, а саме подарували їй нову інвалідну коляску.

29.04.2017 р. в Національному університеті біоресурсів та природокористування України 
організований та проведений футбольний матч на честь пам'яті загиблих героїв АТО 
Голосіївського району м. Києва.

Голова Правління 
Г ромадської організації 
«Ініціативна група «Наше Голосієво» КМ. Дідушко


