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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності 2015 - 2017 

Громадської організації “Правий Сектор Поділ” (ГО “ПС Поділ”)

1. Мета та напрями діяльності:
Основною метою діяльності Організації є впровадження громадських 

ініціатив, націлених на посилення впливу громадянського суспільства на владу, 
створення постійного дискусійного майданчика для представників громадянського 
суспільства та влади; здійснення заходів, направлених на попередження та 
запобігання протизаконним та корупційним діям з боку органів та посадових осіб 
державної влади та місцевого самоврядування; задоволення та захист законних 
соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів громадян. 
Організація може організовувати іншу діяльність, направлену на досягнення 
статутних цілей, що не суперечить чиніТому законодавству України.

•  громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування;
•  ідентифікація проблем місцевого розвитку та консолідація громадян на їх 

вирішення;
•  рекомендації на посади в органи влади та самоврядування чесних, 

компетентних і ініціативних фахівців, надання їм громадської підтримки;
•  підготовка суспільства до формування професійних та відповідальних 

органів державної влади і місцевого самоврядування;
•  впровадження громадських ініціатив, націлених на посилення впливу 

громадянського суспільства на владу;
•  сприяння реалізації проектів у різноманітних галузях, що мають на меті 

розвиток та збереження засад правової держави і демократичних процесів в 
Україні;

•  задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, 
наукових, культурних інтересів громадян;

•  сприяння розв’язанню освітніх, соціальних, екологічних, громадських 
проблем в Україні;

•  залучення вчених та фахівців медичних, військових, правоохоронних 
органів та наукових установ, за їхньою згодою, до вирішення актуальних 
питань;

•  сприяння розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди спорту, 
підвищення його ролі у формуванні здорового способу життя та відпочинку
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громадян, формування спортивної культури;

2. Досвід роботи членів Громадської організації “Правий Сектор Поділ” 
в консультативно-дорадчих органах при органах державної влади:

1. Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України 2015-2016рр..
2. Громадської Ради при Державній авіаційній службі України 2015-2017рр..

є

3. Громадської ради при Мінінфрасгруктури 2015-2017рр..

4. Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно 

2015-2017рр..
5. Громадської ради при Подільській районній в місті Кисві державній 

адміністрації 2015-2017рр..
6. Громадської ради при Антимонопольному комітеті України 2016-2018рр.

3. Досвід роботи членів Громадської організації “Правий Сектор  
Поділ”, результати діяльності, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю  

охорони здоров’я:
1. Проведення вишколів для добровольців з надання першої медичної

2. Співпраця з медичною службою «польової медицини ’’Госпітальєри“ , а саме 
допомога медикаментами та різними необхідними речами.

допомоги в умовах бойових дій.

Голова Правління


