
Біографічна довідка кандидата у Громадську раду при МОН України 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

упродовж  2015-2016 років 
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму 

Повна назва ІГС Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз обдарованої 

молоді» 

Скорочена назва ІГС ВМГО «СОМ» 

Дані про легалізацію ІГС Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 2335 від 16 

листопада 2005 р., ідентифікаційний код 33633196, номер 

ЄДРПОУ 10661200000002825  

Мета діяльності та напрямки 

діяльності ІГС згідно статуту  

захист інтересів обдарованої молоді та сприяння ефективній реалізації 

можливостей молодих людей в сучасних умовах шляхом здійснення 

культурної, екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, наукової 

і просвітницької діяльності. 

Наявність регіональних 

підрозділів (осередків) 

21 регіональний осередок 

Кількість членів організації - 

фізичних та юридичних осіб 

4245 фізичних членів. 0 юридчиних. 

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність 

інституту громадянського суспільства 

Поштова адреса, 

місцезнаходження ІГС 

м. Київ, вул.Шолом –Алейхема, буд.24,кв.168, 02156. 

Адреса сторінки ІГС в мережі 

Інтернет 

http://som.org.ua  

Посилання на сторінки 

представництва ІГС в 

соціальних мережах 

http://vk.com/som_org  

 

https://www.facebook.com/pages/Союз-обдарованої-

молоді/212634705428401?fref=ts 

 

Електронна пошта ukraine.som@gmail.com  

Посилання на відео канал чи 

на відео інформацію про ІГС 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlVC6BC_sk 

https://www.youtube.com/watch?v=6Rm8MqiNq4c 

https://www.youtube.com/watch?v=sRckruDqpcQ 

 

Посилання на згадки у 

всеукраїнських ЗМІ      

(не більше 3 посилань) 

http://www.telekritika.ua/news/2007-07-16/33261 

http://pravda.if.ua/news-58651.html 

http://www.kv.com.ua/archive/11948/social/11959.html  

Наявність офіційного 

друкованого органу 

(тираж та періодичність 

видання) 

Вісник обдарованої молоді 

Публікується на сайті організації. 

 

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади. 

Громадська Рада при МЗС України. 

Громадська Рада при Міністерстві молоді та спорту України.  
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Інформація про проекти, реалізовані протягом звітного періоду.  

(Надати інформацію про 3-5 проекта реалізованими ІГС) 

Назва проекту Мета 
Цільова 

аудиторія 
Кількість учасників 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

ОСОБИСТІСТЬ, 

СУСПІЛЬСТВО, 

ПОЛІТИКА – 2015-

2016 

 

З метою розкриття 

наукового потенціалу 

молоді започаткований 

спільно з іноземними та 

внутрішніми партнерами 

постійний проект 

міжнародних конференцій. 

Студенти, 

аспіранти, 

молоді 

науковці. 

Понад 600 учасників. 

Партнери 

конкурсу  творчих 

робіт “Первоцвіт” 

серед студентів 

технікумів та 

коледжів міста 

Києва. 

Активізувати обдаровану 

молодь Києва та Київщини 

для розвитку  власного 

таланту та демонстрації 

кращих творчих доробків 

відповідно до тематики 

конкурсу. 

Молодь 

Києва та 

Київщини 

200 

Партнери ІІІ 

Міжнардного 

музичного «О-

FEST2015» 

Розкрити творчі здібності, 

продемонструвати таланти 

на великій сцені. 

Талановита 

молодь. 

10. 

Союз обдарованої 

молоді надав 

матеріально-

технічну 

підтримку у 

вигляді 

радіодеталей 

вихованцям 

фізико-

радіотехнічної 

лабораторії 

 Відділу науково-

технічної 

творчості 

Київського палацу 

дітей та юнацтва. 

Конкретна підтримка та 

допомога українській 

молоді – це один із 

пріоритетних напрямів 

діяльності  Союзу 

обдарованої молоді. 

Учні шкіл. 100. 

 Всеукраїнський 

творчий конкурс 

авторських віршів 

та оповідань серед 

молоді віком від 14 

до 25 років на тему: 

“Вогонь в душі”. 

  
 

Активізувати обдаровану 

молодь України для 

розвитку  власного таланту 

та демонстрації кращих 

творчих доробків 

відповідно до тематики 

конкурсу. 

Молодь від 

14 до 25 

років. 

Понад 300 учасників. 

 


