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ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОРПУС

«Громадянський Корпус» -  незалежна громадська організація, яка 
активно займається підтримкою і захистом своїх членів -  представників малого 
та середнього бізнесу Києва. Організація заснована у 2009 році з метою захисту 
законних прав та інтересів малого і середнього бізнесу, консолідації діяльності 
своїх учасників. До її складу входять понад 1500 учасників та асоційованих 
членів, які забезпечують зайнятість майже 10 000 осіб.

Головними цілями «Громадянського Корпусу» є захист і підтримка 
малого та середнього бізнесу, зокрема недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, юридичні консультації для 
підприємців, а також налагодження зворотного зв'язку між підприємницьким 
середовищем та регуляторними органами.

Основними принципами діяльності «Громадянського Корпусу» 
є конструктивна співпраця з органами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, забезпечення конструктивного діалогу між підприємницьким 
середовищем та регуляторними органами, іншими громадськими об’єднаннями 
та організаціями підприємців.

Фахівці організації працюють у складі робочих груп з розробки нових 
правил розміщення ТС (МАФів), створених при Державній службі України з 
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Київській міській 
державній адміністрації, у складі громадських рад при районних державних 
адміністраціях м. Києва. Організація є ініціатором проведення щорічного 
конкурсу на кращу ТС (МАФ) м. Києва «Мала форма -  красивий зміст».

З метою привернення уваги влади та громадськості до проблем малого та 
середнього бізнесу, його захисту та підтримки, організацією з 2010 року 
щорічно проводяться автопробіги підприємців по вулицях Києва в рамках акції 
«Підприємцям з нами по дорозі!».

«Громадянський Корпус» надає юридичні консультації підприємцям, у 
тому числі за телефоном власної спеціалізованої «гарячої лінії», а також видає 
однойменний щомісячний інформаційний бюлетень.

У 2012 році представники «Громадянського Корпусу» увійшли до складу 
різних комісій Київради, які опікуються питаннями підприємництва, торгівлі та 
благоустрою. Організація має можливість безпосередньо впливати на 
прийняття рішень, важливих для представників малого й середнього бізнесу та 
всієї громади столиці, бере участь у роботі Ради підприємців при Кабінеті
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іістрів України, висуває пропозиції щодо створення сприятливих умов для 
.дення бізнесу в нашій країні.

У 2013 році представники організації увійшли до Громадської ради при 
Комітеті Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та 
антимонопольної політики, до складу громадських рад при М ін’юсті, Київській 
ТПП, низці райдержадміністрацій м. Києва.

У 2014 році була зареєстрована нова редакція Статуту організації, що 
надало їй можливість створювати третейські суди для вирішення спорів між 
учасниками організації, відкривати філії в інших містах України 
(мм. Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Біла Церква), виступати в якості 
спостерігачів у виборчому процесі та створювати профспілки.

У 2015 р. відповідно до частини першої ст. 6 Закону України «Про 
волонтерську діяльність» та наказу Міністерства соціальної політики України 
від 04.02.2015 № 108 «Громадянському Корпусу» було надано статус 
волонтерської організації.

«Громадянський Корпус» не стоїть осторонь питань культурного життя 
столиці, збереження історичної спадщини та патріотичного виховання. 
Надається допомога підприємцям та митцям Андріївського узвозу у 
відстоюванні самобутності цієї історично унікальної вулиці Києва.

У рамках програми організації «Нащадки переможців» проводиться 
комплекс патріотичних заходів, серед яких перепоховання останків радянських 
бійців, знайдених на місці боїв за визволення Києва на Букринському 
плацдармі під час Великої Вітчизняної війни.

Організація також підтримує партнерські стосунки з кадетськими 
учбовими закладами та військово-спортивними організаціями.

«Громадянський Корпус» прагне гармонізації відносин між владою та 
бізнесом, розбудови здорового й динамічного суспільства як у столиці нашої 
держави, так і в Україні в цілому.

Ми хочемо, щоб регуляторна політика м. Києва ставала все більш 
прозорою і зрозумілою підприємцям.

Адреса організації: м. Київ 02225 вул. Бальзака, 12 (головний офіс) 
тел./факс: (044) 548-35-77 
вул. Андріївський узвіз, 34 (приймальня) 
вул. Русанівська набережна, 12 (офіс) 
сайт: http://gkorpus.org/ 
ел. пошта: gkorpus@ukr.net 
телефони гарячої лінії: (067) 215-15-15
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Діяльність ГО «Громадянський Корпус» 
в Подільському районі м. Києва у 2016 р.

Поряд із захистом прав та інтересів підприємців «Громадянський 
Корпус» бере активну участь у культурному житті столиці, збереженні її 
історичної спадщини та патріотичному вихованні молоді, де Подільському 
району, як історичному серцю Києва, надається особливе значення. Так, 
громадська приймальня «Громадянського Корпусу» знаходиться по вул. 
Андріївський узвіз, 34.

Серед центральних напрямів діяльності на Подолі, окрім збереження 
майна, відстоювання прав наших членів та створення в районі центрів 
підтримки малого та середнього бізнесу, є захист прав митців та підприємців 
Андріївського узвозу, а також врегулювання відносин столичної влади з 
органом самоорганізації населення «Вуличний комітет «Андріївський узвіз».

Організацією спільно з КЦ «Кінотеатр «Київ» на постійній основі 
здійснюється проект «Кіно на радість дітям», у рамках якого дітям-сиротам 
та дітям з малозабезпечених родин регулярно надається можливість 
безкоштовного відвідування кіносеансів. За весь час реалізації проекту 
кінотеатр відвідали близько 1000 дітей. У липні того ж року сертифікати з 
квитками на право відвідання КЦ «Кінотеатр Київ» для дітей району були 
передані Подільській райдержадміністрації.

У рамках патріотичного проекту «Нащадки переможців» надається 
сприяння організації археологічних робіт та передає знайдені під час 
пошукових експедицій артефакти часів Другої світової війни та з зони дії 
АТО до Національного військово-історичного музею України та шкільних 
музеїв. Так, до музею ліцею № 100 «Поділ» були передані артефакти часів 
Другої світової війни, виявлені під час розкопок, що проводили пошуковці 
«Громадянського Корпусу» у районі Букринського плацдарму.

Організація активно співпрацює з Подільським відділенням Товариства 
Червоного Хреста. Відділенню надавалась грошова благодійна допомога для 
одиноким людям похилого віку та інвалідам району, одноразові шприци та 
інші медичні засоби.

Разом з партнерами організації передавались подарунки вихованцям 
Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Подільського району, Санаторної школи- 
інтернату № 19 для дітей з проблемами осанки, Спеціалізованого дитячого 
будинку змішаного типу «Малятко», а також Спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату № 6 для дітей з вадами слуху та порушеннями мови.

«Громадянський Корпус» та «Асоціація артгалерей України» 
просувають громадську ініціативу з розробки макету Монумента підприємцю 
на Подолі.

Щороку в травні місяці «Громадянський Корпус» спільно зі своїми 
партнерами бере активну участь в організації Днів Києва, зокрема культурно- 
мистецьких заходів та виставок-ярмарків авторської, художньої, сувенірної



продукції, декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва, а на 
новорічно-різдвяні свята та Масляну -  народних гулянь з тематичними 
виставами.

На перетині Андріївського узвозу та Боричевого току в рамках 
одинадцятого фестивалю «Французька весна» за часткового сприяння 
«Громадянського Корпусу» було відкрите 15-метрове графіті на стіні 
п ’ятиповерхового будинку із стилізованим зображення України у вигляді 
молодої дівчини. На прилеглій до будинку території планується розбиття 
європейського скверу.

На постійній основі проводиться організація весінньо-осінніх толок та 
за згоди та координації адміністрації району береться участь у заходах з 
благоустрою.

"Громадянський Корпу-с" активно бере учас-ть у проектах, 
спрямо-ваних на розвиток та збереження історичних- пам'яток у 
Подільському районі, що є об'єктами культурно-ї спадщини. Членами нашої 
організ-ації було виявлено об-'єкт культурної спадщ-ини - пам'ятку 
архіте-ктури місцевого значе-ння, що розташована п-о вул. Боричів Тік, 23/3. 
Будинок- перебуває у вкрай за-недбаному стані і дуж-е швидко руйнується. 
Наша організація на даний час проводить збір підписів на підтримку та 
коштів на збереження і реконструкцію будинку, планує провести там 
найближчим часом громадську толоку.

«Громадянський Корпус» сподівається на продовження співпраці з 
Подільським районом міста Києва.

Президент 
ГО '’Громадянський Кор Р«В.Солодкий


