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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом 2014-2015  років

1. Громадська організація «Громадянський корпус».
2. ГО «Громадянський корпус».
3. Дані про легалізацію ІГС додаються (свідоцтво про реєстрацію).
4. 02222, м.Київ, вул.Бальзака, 12. Тел. 548-35-77, (067) 215-15-15
5. Мета організації: захист законних прав та інтересів малого і середнього бізнесу.
6.

Протягом поточного року Громадська організація «Громадянський Корпус» продовжує 
свою діяльність, спрямовану на підтримку малого та середнього бізнесу, недопущення 
прийнятгя економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, юридичні консультації 
для підприємців, а також налагодження зворотного зв'язку між підприємницьким середовищем 
та регуляторними органами.

Здійснюється активний захист прав та інтересів підприємців шляхом роботи в Раді 
підприємців при Кабінеті Міністрів та Київській торгово-промисловій палаті, береться в 
масових вуличних громадських акціях та пікетах, участь на регулярній основі в громадських 
радах, слуханнях, дорадчих органах та ініціативних робочих групах, утворених при КМДА, 
райдержадміністраціях та ЦОВВ, участь в заходах, організованих Держпідприємництвом та 
ТПП України з метою обговорення законопроектів з регуляторної політики.

Відповідно до частини першої ст. 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» та 
наказу Міністерства соціальної політики України від 04.02.2015 № 108 громадської організації 
«Громадянський Корпус» надано статус волонтерської організації.

Проведено низку консультативних зустрічей для представників малого та середнього 
бізнесу з Луганської та Донецької областей з метою надання їм допомоги в облаштуванні та 
організації ділової діяльності в Києві. З 5 по 15 січня 2015 р. «Громадянський Корпус» 
організував для 33 дітей з Луганщини новорічні канікули в Києві. «Громадянський Корпус» 
ініціює проведення літературно-художнього конкурсу для школярів Луганської області «Чому я 
поважаю професію воєнного». Висунуто ініціативу про створення польових штабів в 
Дніпровському. Деснянському та ГІечерському районах міста для проведення належної 
підготовки населення до громадянської оборони, збору та комплектації волонтерської допомоги 
Збройним Силам, що знаходяться в зоні АТО, організації допомоги біженцям зі Сходу країни, 
включаючи надання першої допомоги ліками, теплим одягом та продуктами харчування, та 
проведення зустрічей з учасниками і свідками бойових дій для поширення обізнаності людей 
про події на Донбасі.

Здійснюючи з вересня минулого року місії до Донбасу, волонтери нашої організації 
активно надають допомогу Збройним силам коштами, захисними і побутовими засобами, 
ліками та продуктами харчування, допомагають біженцям в облаштуванні їхнього життя на 
новому місці, роблять свій внесок до широкої громадської підтримки Української армії. П'яту 
гуманітарну місію до Донбасу було здійснено з 15 по 20 березня ц.р.

Шефська підтримка Київського школи-інтернату імені Я.Батюка у Подільському р- 
ні столиці та спеціальної школи-садка «Мрія» у Деснянському р-ні м.Києва. Мета: вручення 
подарунків зі святами.
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* Всеукраїнський проект «Нащадки переможців», що об’єднує ветеранські організації, військові 
ліцеї, організації військових археологів, реставраторів у проведенні заходів з увіковічення 
пам'яті захисників Вітчизни під час бойових дій під час Другої світової війни та в зоні АТО, 
комплектування експозицій у кімнатах бойової слави та музеях навчальних закладів м. Києва.
* Системна шефська допомога Київській міській організації ветеранів України та Радам 
ветеранів районів м. Києва.
* Співробітництво з військовими ліцеями у 19 областях України з відродження кадетської 
освіти та підтримки розвитку спорту.
* Щорічний Всеукраїнський кадетський бал.
* Офіційна реєстрація, видання та розповсюдження бюлетеню «Громадянський Корпус».
* Щорічні столичні автопробіги «Підприємцям з нами по дорозі!».
* Благодійні проекти «Кіно -  на радість дітям» та «Театр -  на радість дітям».
* Ініціювання створення та фінансова підтримка діяльності Громадської спілки «Асоціація 
«Європейський Київ», мета якої приведення всіх сфер життя столиці у відповідність існуючим 
стандартам столиць провідних країн Свропи.
* Ініціювання та робота з реєстрації Столичного клубу шанувальників кіосків.
* Ініціювання зведення в м. Києві першого монументу на честь підприємців.
* Використання альтернативних джерел енергії в тимчасових спорудах вуличної торгівлі м. 
Києва.
* Запровадження європейських екологічних модулів вуличної торгівлі в м. Києві.
* Проект громадської підтримки Збройних Сил України «Армія нового типу» з метою 
формування базових основ для створення в Україні сучасної армії, інтеграцію існуючого 
озброєння і техніки вітчизняних Збройних Сил України з високотехнологічними елементами, 
сприяння розвитку пріоритетних оборонних та безпекових напрямів в Українській армії, а 
також збору коштів на допомогу Українській армії, допомогу в тимчасовому облаштуванні 
біженців із зони АТО та здійснення гуманітарних місій на Донбас.

Продовжують реалізовуватись наступні проекти:
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