
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

. - _  зтга Яворшшького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

/  На №37/1290 від 24.06.2019

Лівобережна Ю. 

foi+request-50831 - 

820933f6@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд 

запиту на інформацію

Розглянувши запит на інформацію, надісланий через сайт «Доступ до 

Правди», щодо переліку благодійних фондів та громадських об’єднань, які 

співпрацюють із закладами загальної середньої освіти міста Дніпра, 

повідомляємо.

На виконання рішення міської ради від 28.04.2010 № 59/56 «Про надання в 

безкоштовне користування спортивних баз загальноосвітніх навчальних закладів 

та приміщень нежитлового фонду міста, пристосованих для занять фізичною 

культурою та спортом, спортивних споруд комунальних підприємств дитячо- 

юнацьким спортивним школам і громадським організаціям» (зі змінами та 

доповненнями) громадським організаціям надаються у безкоштовне 

користування спортивні бази закладів загальної середньої освіти міста Дніпра.

Перелік громадських організацій, які співпрацювали із закладами загальної 

середньої освіти міста відповідно до зазначеного рішення міської ради та 

укладених угод про співпрацю впродовж 2018/2019 навчального року, додаємо.

Додаток: на 5 арк. у 1 прим.

Директор департаменту , К. А. Сушко

Сосг>ті Оксана Володимирівна 

Ш аш ет о Олена Костянтинівна 744 63 17 

Ядю їв кч Анна Олегівна 744 63 17
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Додаток

до листа департаменту 

гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

в ід ______________№ ____

Перелік

громадських організацій, які співпрацювали із закладами загальної середньої освіти міста Дніпра відповідно 

до рішення міської ради від 28.04.2010 № 59/56 «Про надання в безкоштовне користування спортивних баз 

загальноосвітніх навчальних закладів та приміщень нежитлового фонду міста, пристосованих для занять фізичною 

культурою та спортом, спортивних споруд комунальних підприємств дитячо-юнацьким спортивним школам і 

громадським організаціям» (зі змінами та доповненнями) та укладених угод про співпрацю

впродовж 2018/2019 навчального року

№

з/п

Назва організації ЄДРПОУ

1. Громадська організація «Дніпропетровська федерація хортингу» 39365186

2. Всеукраїнська громадська організація «Street Workout Ukraine» 37989410

3. Громадська організація «Клуб спортивного карате «Легенда» 38837838

4. Громадська організація «Спортивний клуб «Фокус» 40057492

5. Громадська організація «Дніпропетровський спортивний клуб «Кобра-Кван» 39342373

6. Громадська організація «Спортклуб «Леді» 40684087

7. Громадська організація «Всеукраїнський спортивний клуб «Тріумф» 39784604

8. Громадська організація «Спортивний клуб міста Дніпра» 41492619



9. Громадська організація «Центр «Сідзен» 25722255

10. Громадська організація «Дніпровське міське дитяче громадське об’єднання «Клуб 

спортивного танцю «Тріумф»

25523271

11. Громадська організація «Дніпропетровський дитячо-юнацький танцювально-спортивний 

клуб «Лінія танцю»

33184901

12. Дніпропетровська дитячо-юнацька громадська організація «Клуб спортивного бального 

танцю «Денс-Нова»

25022617

13. Дніпровська міська спортивна громадська організація «Клуб Арабеск» 34059371

14. Громадська організація «Дніпровський міський дитячий клуб спортивного танцю 

«Ренесанс»

33165365

15. «Дитячий спортивно-танцювальний клуб «Серпантин» 24425796

16. Громадська організація «Дитячий спортивний клуб «Торнадо» 35448457

17. Громадська організація «Танцювально-спортивний клуб «Гармонія» 23363171

18. Громадська організація «Дніпропетровський спортивний клуб «Рельєф» 25536084

19. Дніпропетровська міська громадська організація «Танцювально-спортивний клуб 

«Атлантік»

25841657

20. Громадська організація «Дніпровська міська федерація Таеквон-до І.Т.Ф.» 40949472

21. Громадська організація «Всеукраїнська федерація черліденгу «Груп підтримки спортивних 

команд у м. Дніпрі»

41108956

22. Громадська організація «Дніпропетровська обласна спортивна федерація «Кіокушин карате- 

до»

25956863

23. Дніпропетровська міська громадська організація «Федерація рукопашного бою, карате 

кіокушинкайкан та єдиноборств»

34230838

24. Дніпропетровський обласний спортивно-оздоровчо-реабілітаційний фонд «Віват» 25723231



25. Дніпропетровська міська федерація традиційного ушу 42901046

26. Громадська організація «Дніпропетровська обласна федерація Айкідо Иосінкай» 37805124

27. Громадська організація «Центр психології балансу та рівноваги «Твоє життя» 40916756

28. Громадська організація «Дніпропетровська обласна федерація змішаних єдиноборств 

«ТСУ.ШИН.ГЕН.» ММА»

37004765

29. Дніпропетровська обласна громадська організація «Танцювально-спортивний клуб 

«ПРОДЕНС»

37988553

ЗО. Громадська організація «Дніпропетровська міська дитяча громадська організація «Школа 

спортивного танцю «Шторм»

38112682

31. Дитяча громадська організація «Асоціація аматорів танцювального мистецтва» 26003303

32. Дніпропетровська міська дитячо-юнацька громадська організація «Клуб спортивного 

бального танцю «Діан-Денс»

38200461

33. Громадська організація «Дніпровський міський центр дослідження та всебічного розвитку 

вітчизняного бойового мистецтва»

33384010

34. Дніпропетровська міська громадська організація «Федерація північно-тібетського гун-фу» 38112700

35. Громадська організація «Клуб спортивного танцю «Віват Дніпро» 37805281

36. Дніпропетровська громадська організація «Сакура» 33769560

37. Громадська організація «Стар» 38899847

38. Громадська організація «Дніпропетровська обласна федерація Кіокушинкан карате-до 

Ренмей»

37070216

39. Громадська організація «Дніпропетровська обласна федерація Кіокушин Карате ІКО-1» 38433113

40. Громадська організація «Федерація баскетболу Дніпропетровської області» 37989363

41. Дніпропетровська обласна громадська організація «Спортивний клуб «Престиж» 37454216



42. Громадська організація «Культурно-спортивне товариство «Крок вперед» 39077243

43. Громадська організація «Спортивний клуб «Золотий м’яч 2013» 38835046

44. Громадська організація «Спортивний клуб «Тонг-іл» 25005470

3924978045. Громадська організація «Спортивний клуб «Ренсей»

46. Дніпропетровська міська громадська організація «Дитячо-юнацький військово-спортивний 

клуб «Мужність» імені лейтенанта Волобоєва Б. С.»

26138109

47. Громадська організація «Українська федерація «Кіокушинкайкан Карате» у 

Дніпропетровській області

34310043

48. Громадська організація «Федерація Флорболу Дніпропетровської області» 39229434

49. Громадська організація «Союз східних єдиноборств «ІППОН» 39722307

50. Громадська організація «Дніпропетровська міська федерація Шогакукай Кіокушинкан 

карате»

33974463

51. Громадська організація «Федерація футболу міста Дніпра» 23642959

52. Громадська організація «Дитяча спортивна федерація бойових мистецтв «Панда» 37731304

53. Громадська організація «Клуб бойових мистецтв і гармонійного розвитку» 40038899

54. Громадська організація «Дитяча академія футболу Ротаня та Зозулі» 40360275

55. Громадська організація «Академія художньої гімнастики» 40521250

56. Громадська організація «Танцювально-спортивний клуб сучасного бального танцю 

«Малві»

41259630

57. Громадська організація «Дитячий спортивно-танцювальний клуб «Астра» 25531313

58. Громадська організація «Футбольний клуб Динамік Дніпро» 41979073

59. Громадська організація «Федерація бойових мистецтв «Хантер» 41147010

60. Громадська організація «Клуб історичної реконструкції «Фортеця» 41744178



61. Громадська організація «Дніпровська міська дитяча організація Баскетбольний клуб 

«Дніпровські Барси»

42320889

62. Громадська організація «Дніпропетровська ліга професійних видів единоборств» 25725313

63. Громадська організація «Дніпровський спортивний клуб «Сокіл» 41806616

64. Громадська організація «Спортивний клуб «Арена»
4  ■

39292160

Яковенко Олена Костянтинівна 744 63 17 

Яцкевич Анна Олегівна 744 63 17


