Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
Найменування інституту
громадянського суспільства
Назва проекту
Пріоритет, завдання, визначене
Організатором
конкурсу
на
розв’язання якого спрямовано
проект (словами, зазначити лише
один напрямок)
Загальна сума кошторису на
здійснення витрат проекту
фінансування
за
Очікуване
рахунок бюджетних коштів
Строк реалізації проекту
ім’я,
по-батькові
Прізвище,
керівника
організації,
місце
знаходження організації, телефон,
факс, e-mail
Прізвище, ім’я, по-батькові та
посада
керівника
проекту,
поштова адреса, телефон, e-mail

Громадська огранізація «Федерація
Пол Денсу України»
Ярмарка спорту
Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного
та просвітницького розвитку
мешканців міста Києва.
184 885,00грн.
136 655,00 грн.

2018 рік
Трофімчук Ганна Юріївна. 01001,
Київ, вул. Грушевського 4Б.
+380631227288.
poledanceuf@gmail.com
Трофімчук Ганна Юріївна. 01001,
Київ, вул. Грушевського 4Б.
+380631227288.
poledanceuf@gmail.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної
пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;
4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів
протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування,
джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом
керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до
виконання проекту (у разі потреби).

Керівник інституту громадянського суспільства _______ ______________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
____ ________________20___ року

Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект: «Ярмарка спорту»
Найменування інституту громадянського суспільства - Громадська Організація
«Федерація Пол Денсу України»
1. Анотація

Незважаючи на заходи щодо пропаганди та формування здорового способу
життя, які вживаються з боку державних і громадських структур, на сьогодні в
Україні значних позитивних 40 зрушень у покращенні фізичної, духовної,
психічної, соціальної складових здоров’я населення не відбувається. На
сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і
особлива галузь загальної культури, яка спрямована головним чином на
зміцнення здоров’я людини, продовження її творчої активності та життя, а також
на зростання і вдосконалення її всебічного й гармонійного розвитку і
використання набутих якостей у суспільній, трудовій та інших видах діяльності.
Відомо, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню
хвороб, покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій
усіх систем і органів людського організму. Найбільш позитивний результат
дають заняття фізичними вправами, які спрямовані на покращення діяльності
серцево-судинної, дихальної, нервової та інших систем. Однак слід пам’ятати,
що фізичні вправи мають оздоровчий ефект тільки у разі їх правильного підбору
відповідно до захворювання та правильного їх дозування. При цьому також
потрібно враховувати вік, стать, фізичну підготовленість і працездатність,
функціональні можливості організму, тяжкість захворювання тощо. Фізична
культура і спорт – дієві засоби для виховання всебічно гармонійного розвитку
особистості, які поєднують у собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки.
Зв’язок розумового виховання з фізичною культурою і спортом –
багатосторонній. На заняттях фізичними вправами набуваються знання про
раціональний спосіб виконання рухових дій, застосування їх у тому чи іншому
виді діяльності. Заняття фізичною культурою і спортом допомагають розвитку
пам’яті, особливо рухової та зорової, удосконаленню уваги, її точності та якості.
Проблема на вирішення якої створено проект – хоча в м. Києві активно
розвиваються спортивні напрямки та секції фізичного виховання, на сьогодні не
досить добре розвинуте інформування громадськості про наявні спортивні
клуби, секції, студії та види спортивних напрямків, які представлені в м. Києві.
Завдання проекту: Організувати та провести Ярмарок Спорту в
Десняському районі м. Києва, де будуть представлені всі діючі в районі
спортивні секції, клуби, студії. Ярмарок Спорту передбачає показові виступи
учнів всіх присутніх закладів спорту, інформування мешканців району про
розвиток спортивних закладів в районі та необхідність спорту в житті кожного.

Громадська організація «Федерація Пол Денсу України» створена та проводить
свою діяльність з 22.06.2016 року.
З моменту створення Федерація розробляє програми з підвищення рівня тренерів
з пілонного спорту. У 2017 році було реалізовано 2 програми навчання та підвищення
кваліфікації тренерів з пілонного спорту спільно з Київським центром спортивної
медицини, Кафедри психології та педагогіки університету фізкультури та товариства
червоного хреста України.
Розробляються стандарти оцінки виконання спортивних елементів на пілоні та
стандарти функціонування спортивних студій з пілонного спорту.
Реалізовує заходи з популяризації пілонного спорту в Україні.
Основна мета діяльності Організації є задоволення та захист соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших
спільних інтересів своїх членів та сприяння в межах законної компетенції та в
установленому законом порядку розробці та реалізації громадських та державних
проектів, які спрямовані на просвіту широкої громадськості у сфері пілонного спорту,
сприяння зростання рівня та масовості пілонного спорту в Україні.
Президент федерації та правління. Кількісній склад - 7 постійних членів
організацій. Та біля 20-ти волонтерів федерації.
структура керівних органів організації – Президент Федерації та правління, яке
складається з 2-х осіб.
Відсутні проекти за рахунок бюджетних коштів.
3. Опис програми має містити наступне:
Проблема: відсутність інформування громадськості про наявні спортивні клуби,

секції, студії та види спортивних напрямків, які представлені в м. Києві.

Проектом передбачено Організацію та проведення Ярмарки Спорту в Деснянському
районі м. Києва.
Мета проекту – Інформування громадськості щодо розвитку спортивних секцій та
закладів Деснянського району м. Києва, популяризація спорту та здорового способу
життя серед мешканців м. Києва
план виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Етапи
реалізації
Підготовк
а
Проведен
ня
Звітуванн
я

Опис заходів для
здійснення етапу
1) Анонсування
2) Організаційна
робота
Проведення
ярмарку
Звітування та
висвітлення
проведеної роботи.

Строк реалізації
етапу
Квітень 2018р.
Травень 2018р.
Жовтень 2018р.

Таблиця 1
Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)
Трофімчук Ганна Юріївна
Президент Федерації
Трофімчук Ганна Юріївна
Президент Федерації
Трофімчук Ганна Юріївна
Президент Федерації

Цільова аудиторія –Мешканці міста Києва.
Планова кількість учасників, відвідувачів та запрошених заходу – близько 6000 осіб.
Інформування громадськості буде відбуватись:

-на етапі підготовки – СММ, розсилка прес-релізів ЗМІ, соціальна реклама
- на етапі проведення – соц. мережі організації. Соціальна реклама на ТРК Київ.
Розсилка прес-релізів ЗМІ, онлайн транслювання.
- на етапі Звітування – На Сайті Програми Ярмарок спорту, На сайті Федерації,
Розсилка пост-релізів ЗМІ. На сайті КМДА.
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише
ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:

Стаття витрат

Оренда меблів для
облаштування локацій
Оренда технічне
оснащення: звукова
аппаратура, освітлення,

Розрахунок
Витрат

набір
обладнання:
колонки,
мікшер,
прожектори,
2 мікрофони

Сума
коштів,
очікувана
з
бюджету
м.Києва,
грн.

Таблиця 2
Загальна
Сума
сума
Власний
коштів
коштів на
внесок
з інших
організації реалізацію
джерел,
проекту,
, грн.
грн.
грн.

40 000,00

40 000,00

35 000,00

35 000,00

17 000,00

17 000,00

6 250,00

6250,00

4000,00

4000,00

6 000,00

6 000,00

4 600,00

4600,00

1 400,00

1400,00

Дизайн та друк:
роздатковий матеріал,
підготовчий матеріал
Роздатковий матеріал:
Буклети, флаєра, афіши.
+ ручки для учасників
Бейджики + холдери
для учасників
Бренд-волл
Банера
Грамоти (дерев'яні)
Стікери (роздатка)
програма заходу
IT послуги: створення
лендінгової сторінки для
просування еко-заходів
та можливості он-лайн
реєстрації на такі заходи

12,5 грн. на
500 шт.
1 шт
5 шт. площа 40
кв.м. по 150
грн.
23 грн на 200
шт.
1,4 грн. на
1000 шт.
6,50 грн. на
1000 шт.
27 людиногодин по 450
грн/год

6500,00

12 150,00

6500,00

12 150,00

отнлайн трансляція
заходу

Спеціалісти (зовнішні):
Фотограф (4 фотографа)

28 людиногодин по 285
грн.

Відеооператор

7 людиногодин по 715
грн.

5005,00

5005,00

Звукорежисер

8 людиногодин по 400
грн.

3200,00

3200,00

Освітлювач

8 людиногодин по 400
грн.

3200,00

3200,00

7980,00

7980,00

Робота команди з
підготовки заходу
(зовнішні спеціалісти):
Підготовка роздаткового
матеріалу (замовлення
та фасування) 2 особи

4 людиногодин по 75
грн.

300,00

300,00

Підготовка технічного
завдання для сайту +
дизайн анкети реєстрації

6 людиногодин по
300грн.

1800,00

1800,00

Підготовка прес-релізу

4 людиногодин по 250
грн.

1000,00

1000,00

Підготовка анонсу:
дизайн

5 людиногодин по 300
грн.

1500,00

1500,00

85 людиногодин по 200
грн.

17000,00

17000,00

Робота команди
організаторів з
підготовки заходу (5
чоловік) - координація,
розсилка запрошень,
реєстрація,
підтвердження
реєстрації, додаткові
повідомлення, робота з
підбору постачальників
послуг
Робота з медіа:
акредитація, обявлення
конкурсу статей серед
журналістів, написання
анонсу, організація
оцінки статей

250людиногодин по 20
грн.

5000,00

5000,00

робота СММ
адміністратора:
створення груп у
соц.мережах, ведення
груп, відповіді на
запитання, план постів,
написання і публікація
постів, освітлення заходу
в день його проведення
та після
Всього

50 людиногодин по 120
грн.

6000,00

136 655,00

6000,00

48 230,00

184 885,00

ГО «Федерація Пол Денсу України» має достатню матеріально-технічну базу для
реалізації проекту, а саме ( ноутбуки, проектор, принтери, доступ до інтернету та
облаштовані робочі місця) Також організація має близько 20 волонтерів
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
_____ ___________ 20_ року
Примітки
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати
проект.
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати
десяти сторінок.

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНСУ
УКРАЇНИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
40590550
Місцезнаходження юридичної особи:
01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Б, ОФІС 32-А
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
22.06.2016, 1 070 102 0000 063779
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
ТРОФІМЧУК ГАННА ЮРІЇВНА - керівник

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
ТРОФІМЧУК ГАННА ЮРІЇВНА
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
23.06.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
23.06.2016, 265516118083, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39669867
(дані про взяття на облік як платника податків)
23.06.2016, 10000000656459, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39669867
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку
з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи"
Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000656459
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
відомості відсутні
Дата та час видачі виписки:
14.07.2016 19:47:02
Внесено до реєстру:
Сформовано документ:
(Ст. 25 нового закону - Порядок
проведення державної реєстрації
та інших реєстраційних дій)

ГРИГОРЕНКО Д.С.
ГРИГОРЕНКО Д.С.

«Затверджено»
Загальними зборами членів
громадської організації
«ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНСУ УКРАЇНИ »
18 травня 2017 р.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНСУ УКРАЇНИ» (далі - Організація) є
неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності
інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації –
Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНСУ УКРАЇНИ».
1.3. Скорочене найменування – ГО «ФПДУ».
1.4. Повне найменування англійською мовою –
NONGOVERMENTAL ORGANIZATION «UKRAINIAN FEDERATION OF POLE
DANSE».
1.5. Скорочене найменування англійською мовою – NGO «UFPD».
1.6. Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНСУ УКРАЇНИ» створена та діє у
відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,
іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів,
самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з
чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в
тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.
Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.11. Місцезнаходження Організації: 01001 м.Київ, вул.Грушевського, буд.4Б, оф.№32-а
1.12. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових
та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у
власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та
іноземній валюті.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основна мета діяльності Організації є задоволення та захист соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних
інтересів своїх членів та сприяння в межах законної компетенції та в установленому
законом порядку розробці та реалізації громадських та державних проектів, які спрямовані
на просвіту широкої громадськості у сфері пілонного спорту, сприяння зростання рівня та
масовості пілонного спорту в Україні.
-

2.2.

Основними завданнями Організації є:

задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації;

сприяння розвитку пілонного спорту шляхом участі у розробленні та реалізації
відповідних програм;
залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності;
сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх
участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
участь у

здійсненні

кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів)
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спорту;
сприяння розвитку міжнародного
спорту.

співробітництва

у

сфері фізичної культури і

2.3. Напрямки діяльності Організапції
популяризація і поширення пілонного спорту в Україні та всьому світі;
стимулювання інтересу людей в здоровій участі у пілонному спорті;
стимулювання інтересу і розвитку спортсменів через ретельну підготовку і
планування з використанням існуючих об'єктів, ресурсів і навчання;
об’єднання та координація зусиль всіх відомств, зацікавлених у просуванні пілонного
спорту та надання дозволу всім зацікавленим сторонам приймати участь в розвитку
цього виду спорту;
створення і підтримка науково-дослідних проектів, які принесуть користь сторонам,
зацікавленим у пілонному спорті.
забезпечення осіб, зацікавлених в пілонному спорті, інформацією про пілонний спорт
у формі посібників, літератури, фільмів, науково-дослідних матеріалів, а також
правил, що стосуються пілонного спорту, зібраних в у всьому світі;
створення ефективних засобів комунікації для передачі корисних ідей, завдяки яким
тренерів і спортсменів буде проінформовано про останні розробки та методи у
пілонному спорті;
приділення уваги і розгляд діючих пропозицій щодо того, як поліпшити управління
пілонним спортом в Україні та всьому світі;
навчання та сертифікація компетентних спеціалістів з пілонного спорту;
пошук грошових ресурсів для фінансування вдосконалення пілонного спорту;
сприяння організації і проведенню спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи,
посиленню ролі пілонного спорту з метою гармонійного розвитку особистості,
укріплення здоров’я і формування здорового способу життя;
сприяння розширенню міжнародних танцювально-спортивних зв’язків;
сприяння створенню розвиненої мережі клубів, гуртків, спортивних секцій пілонного
спорту на території України для реалізації культурного і спортивного дозвілля своїх
членів, а також інших громадян;
об’єднання творчих сил своїх членів, спеціалістів та виконавців спорту та танців на
пілоні в єдиний спортивно-танцювальний рух, що сприяє посиленню спортивної та
професійної майстерності;
сприяння розвитку спортивно-танцювальної творчості, становленню та розширенню
мережі юнацьких та дорослих колективів танців, фітнесу, спорту на пілоні;
сприяння залученню до активної участі в Організації та проведенні без мети
отримання прибутку видовищних заходів (турнірів, чемпіонатів, неприбуткових
фестивалів, змагань тощо) зі спорту на пілоні різного рівня та для різного віку
учасників;
сприяння залученню широких верств населення і, перш за все, молоді та вцілому
людей різної вікової категорії в масове танцювальне навчання, спортивне
танцювання, спорт на пілоні;
встановлення і розвиток творчих, спортивно-оздоровчих, ділових зв’язків з
закордонними спеціалістами, колективами, клубами і організаціями, відомствами,
установами, спортивними секціями тощо мета діяльності і завдання яких є подібними
до мети і завдань Організації;
сприяння реалізації державних соціальних програм;
сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів,
спеціалістів спорту на пілоні.
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представництво інтересів Організації та її членів в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
лобіювання розгляду актуальних для Організації питань, з урахуванням інтересів
молоді, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
налагоджування контактів, обмін досвідом та інформацією, надає підтримку і
координація дії членів Організації та сприяння в реалізації їх спільних інтересів в
українському та міжнародному суспільстві;
сприяння залученню інвестицій у розвиток спортивно-танцювального руху;
сприяння участі членів Організації у виставках, конференціях, семінарах та інших
заходах, що сприятимуть загальному розвитку спортивно-танцювального руху;
надання безкоштовних консультацій, що пов'язані з напрямками діяльності
Організації, своїм членами та іншим особам, зацікавленим у розвитку спортивнотанцювального руху,
сприяння розвитку творчих особистостей серед членів Організації;
сприяння підтримці та розвитку талановитої молоді;
сприяння організації стажування своїх членів за кордоном, лобіювання інтересів
відокремлених підрозділів;
сприяння організації і проведенню конференцій, семінарів, лекцій, неприбуткових
виставок, курсів та інших громадських заходів для членів Організації, а також для
інших юридичних і фізичних осіб, з метою популяризації пілонного спорту;
прийняття участі в організації для своїх членів зустрічей, науково- практичних
конференцій, круглих столів, семінарів, стажувань, навчальних поїздок для обміну
досвідом, які необхідні для досягнення статутних цілей;
участь в заходах та акціях по покращенню спортивної, культурної, освітньої,
екологічної, оздоровчої сфери суспільства;
інформування громадськості про діяльність Організації через висвітлення в засобах
масової інформації;
залучення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності для виконання
Організацією своїх цілей та завдань;
встановлення і підтримка прямих контактів з іншими об'єднаннями громадян у тому
числі іноземними та міжнародними;
сприяння поширенню інформації про діяльність Організації та обмін досвідом в сфері
спорту;
сприяння розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди спорту, в тому
числі пілонного, підвищення його ролі у формуванні здорового способу життя та
відпочинку громадян, формування спортивної культури;
сприяння постійному удосконаленню спортивних змагань та їх поширенню з
урахуванням освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, молодіжних, дитячоюнацьких програм та програм розвитку;
сприяння розробці та затвердженню положень про змагання, здійснення контролю за
їх виконанням;
сприяння розробленню та забезпеченню реалізації довгострокових програм розвитку
спорту;
популяризація активного та здорового способу життя.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
державних органах та в неурядових організаціях;
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3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться
у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери
діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.7. проводити мирні зібрання;
3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати
угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн,
укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності
Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та
немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі,
обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних
завдань Організації;
3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або
через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства,
підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та
сприяє її досягненню;
3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та
методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз'яснювальну
роботу;
3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки
тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та
місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч.
міжнародних;
3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів
рішень;
3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.19. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і
сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних
країн;
3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством
України, популяризувати свою назву та символіку;
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3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для
проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з
питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;
4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та
підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника
розглядається Головою правління, який приймає рішення у відповідності із Статутом
Організації.
4.4. Права члена Організації:
4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах,
що проводяться Організацією;
4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням
уповноважених органів Організації;
4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з
діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви,
заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та
заяв на Загальних зборах;
4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних
інтересів;
4.5. Члени Організації зобов’язані:
4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
4.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що
встановлюються Правлінням Організації;
4.5.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Голови правління, у зв’язку із порушенням
вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації,
або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну
несплату членських внесків.
4.7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо
вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
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5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління,
Президент
5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом
Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і
з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів
Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Президентом щорічно. Загальні Збори розглядають
питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві
інтереси Організації Президентом, а також в інших випадках, передбачених даним
Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед
Президентом позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про
скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні
збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та
звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків
реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів
Правління.
5.7.7. Обрання та відкликання Президента.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за
її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не
менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення
змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів
Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації
приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят
і більше відсотків майна організації.
5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з
дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України,
обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку
проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів
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комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких
засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними
зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань
Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і
секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними
Зборами, обирається терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною,
організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління
діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами
та чинним законодавством.
5.13.Головуючим на Правлінні є Президент.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена
затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і
несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх
посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Формування порядку денного на Загальніих Зборах, підготовка матеріалів з питань
порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та
підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних
напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших
пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх
виконання;
5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів
членів Організації.
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції
Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Президент.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на
засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові
засідання скликаються Президентом, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та
порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання
скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань
Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок
реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях
визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління
звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будьяких питань, що входять компетенції Правління.
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5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із
складу Правління. Якщо голоси розподілились рівномірно, то переважний голос має
Президент.
5.20. Президент здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації
в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї
компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Президент призначається та звільняється Загальними Зборами раз на п’ять років, є
підзвітним Загальним Зборам Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та
Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Президент:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з
іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи
Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та
звітності Організації.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та
звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення,
затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників
Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного
персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені
Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення
дій та представництва від імені Організації.
5.22.7. Скликає Загальні Збори
5.22.8. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.9. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань
її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним
Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім
тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та
Загальних Зборів Організації.
5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації
на чергових Загальних Зборах.
Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування
здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені
членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента можуть
бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не
згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність
Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
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6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення
міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним
законодавством України
6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав
і обов’язків юридичної особи.
6.3. Організація:
- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри,
змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у
відповідних заходах за межами України;
- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками
своєї діяльності, публікує їх результати;
- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та
міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії,
представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
7.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів
приймається Загальними Зборами.
7.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований
місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.

поза

7.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза
місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
7.5.Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі
довіреності.
8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
8.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її
статутної діяльності.
8.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами
Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі
внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих
бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та
технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів
від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.
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8.4. Доходи, або їх частина, та майно Організації не підлягають розподілу між засновниками
(учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків
на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених в Статуті.
8.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування
на користь Організації в грошовій або іншій формі.
8.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві
власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями
Організації.
8.8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну
звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету
податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.9. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у
порядку, передбаченому законодавством України.
8.10. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між
членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі
реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається Статутом та чинним
законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів,
якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в
статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або
реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за
рішенням суду про заборону Організації.
10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має
наслідком припинення юридичної особи.
10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності (саморозпуск).
10.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це
проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або
доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення
припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо
використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно
до статуту.
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10.5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між
членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
10.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це
проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється
шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на
підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого
об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке
приєднання.
10.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску
або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно
до чинного законодавства.
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