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
Очікуване фінансування за рахунок
бюджетних коштів
Строк реалізації проекту
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
організації, місце знаходження організації,
телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада
керівника проекту, поштова адреса,
телефон, e-mail

Громадська Організація «Пляжний патруль»
Лайфсейвінг клуб Венеція (Venice Surf
Lifesaving Club)
Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців міста
Києва.
356 500 грн
189 000 грн
Березень - жовтень 2018
Марченко Олег Володимирович. м. Київ,
Святошинський р., пр-т Палладіна, 7/60, кВ.
346. Тел.: +38093 199 51 01, e-mail:
lifeguard@i.ua
Аксьонова Анастасія Вікторівна, волонтер
ГО «Пляжний патруль», Київ, пр-т Ватутіна
26В, 063 660 87 35,
nastyaksyonova@gmail.com

До заяви додається:
1. копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
2. копія 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. інформація 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).

Голова ГО «Пляжний патруль»
Марченко Олег Володимирович
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Мета/Візія/Цінності
Структура Організації
Обличчя Пляжного Патруля
VENICE SURF LIFE SAVING CLUB
Перший в Україні Лайфсейвінг Клуб
СТАТИСТИКА
Рятувальна Служба
Відлочиваючі
Детальна Статистика
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ПАРТНЕРИ
Урядові/Бізнес/Інформаційні
КОНТАКТИ
Кількість контактів/Цільова аудиторія
ПРОЕКТИ ТА ЗАХОДИ
Місяць Безлеки на Воді
Превентивні масові заходи
Ми у міських заходах
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

17
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ЗВЕРНЕННЯ КОМАНДИ
Офіційна статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), свідчить - за кількістю
жертв утеплень Україна посідає невтішне шосте місце зі 117 країн (у розрахунку на 100 тис.
осіб). Українці тонуть в п’ять разів частіше, ніж американці, в сім разів частіше, ніж британці та
в 20 разів частіше, ніж австралійці. Втеплення - друга (після ДТП) причина раптової
смертності серед дітей та підлітків. Але не зважаючи на майже три тисячі трагедій щороку, цей
факт не отримує достатнього наголосу. Українці легковажно ігнорують правила безпеки і не
готові ставитись до води з повагою. На жаль, професійний рятувальник не завжди може
опинитися поруч.

Лайф сейвінг- не просто порятунок. Це стиль життя. Впевненість. Ком'юніті. Світова спільнота,
що базується на засадах волонтерства. Культура лайфсейвінгу народилася на піщаних
узбережжях Австралії на рубежі 19 і 20 століть, а за більш ніж сторічну історію було
сформовано систему найдієвіших методів порятунку. Отже згідно з рекомендаціями
зарубіжних та міжнародних організацій лайфсейвінгу (SLSA (Surf Life Saving Australia), SLSNZ
(Surf Life Saving New Zealand), USLA (United States Lifesaving Association), ILSF (International
Lifesaving Federation) та ін.), a також ООН та ВООЗ, превентивні заходи мають вирішальне
значення. Залучення для патрулювання пляжів підготовлених волонтерів, організація
просвітницьких кампаній для дітей, відкриті уроки з плавання, масові заходи на пляжі найбільш дієві шляхи зменшення нещасних випадків на воді.
Волонтерський проект "Пляжний Патруль" було ініційовано небайдужими до питань безпеки на
воді мешканцями міста Києва, які об'єдналися з метою попередити та не допустити нещасні
випадки, замість того, аби рятувати потерпілих по факту виникнення надзвичайної ситуації.
Таким чином у столиці розпочався світовий рух лайфсейвінгу.
За результатами роботи залучених до цього проекту волонтерів на пляжах Києва за час
їхнього патрулювання під час літнього оздоровчого сезону 2015 року не сталося жодного
нещасного випадку. Подібне досягнення стало можливим саме завдяки просвітницькій роботі з
батьками дітей, нетверезими громадянами та надто самовпевненими спортсменами, які за
статистикою потрапляють до категорії ризику.

ЗВЕРНЕННЯ КОМАНДИ
Позитивний результат надихнув на розвиток руху. 23 грудня 2015 року було офіційно
зареєстровано Громадську Організацію "Пляжний Патруль". Протягом січня - травня 2016 року
велася лослідовна та налолеглива лідготовча робота, яка дозволила забезлечити лайфгардів
необхідним сучасним слорядженням міжнародного зразку та лровести якісний курс навчання із
залученням тренерів із фізичної підготовки, висококваліфікованих спеціалістів з порятунку,
надання першої домедичної допомоги тощо.
Ми стали першими в Україні, хто почав вести статистику врятованих життів - раніше рахували
лише летальні випадки. Отже під час літнього оздоровчого сезону 2016 року лайфгарди
Пляжного Патруля врятували на пляжах Києва 114 життів, серед яких 26 - діти.
У 2016 року силами Пляжного Патруля вперше в Україні було проведено акцію «Тиждень
безпеки на воді». Близько 600 дітей пройшли курси безпечної поведінки на воді. Було
проведено декілька спортивно-орієнтованих масових заходів - Duck Run 2016, Night Swim
Run, Екватор Сезону.
У 2017 році лайфгарди Пляжного Патруля з’явилися на нових міських локаціях. Превентивна
діяльність зайняла важливе місце у роботі організації, адже як було зазначено вище - це
найбільш дієвий метод рятування життя. Попередити нещасний випадок - найпріоритетніше
завдання. Гарний лайфгард - це сухий лайфгард. Серед превентивних заходів сезону 2017
року - перший в Україні традиційний фестиваль лайфсейвінгу Lifeguard Fest, другий рік
поспіль - «Качиний» Забіг (Duck Run 2017), Sand Fest - фестиваль фігур із піску, також
організовано вперше. Акція «Тиждень безпеки на воді» розширилася - Пляжний Патруль за
підтримки департаменту освіти КМДА провів «Місяць безпеки на воді» - уроки у школах та
відтепер і майстер-класи на пляжі пройшли близька 2000 дітей. У цьому сезоні ми відкрили
перший в Україні Лайфсейвінг Клуб - ресурсний центр для громади.
Статистичні дані за 2017 рік - 105 врятованих, серед них - 27 дітей.
Пляжний Патруль перманентно розвивається та зростає. В планах - проведення чемпіонату із
лайфсейвінгу (офіційний вид спорту, признаний Олімпійським Комітетом), відкриття нових
Лайфсейвінг Клубів в інших районах столиці, поширення руху по всіх регіонах України,
членство в міжнародних організаціях лайфсейвінгу, міжнародний обмін, залучення ще більшої
кількості волонтерів серед громад. І це лише початок!
Героєм може бути кожен!

З повагою,
команда Пляжного Патруля

хто
ми
є

НАША МЕТА
Впровадження світових стандартів
лайф сейвінгу на водних об’єктах в м.Києві.

НАША ВІЗІЯ
Київ без утеплень.

НАШІ ЦІННОСТІ
Надійність
Наші лайф гарди завжди готові прийти на
допомогу в найш видший час - на рятування
життя є лише 2 хвилини!

Відвага
Ми рятуємо життя. Ми готові досягати своєї
мети, щодня кидаючи виклик застарілим
нормам та неприйнятним діям. Ми
інноваційні та безкомпромісні в своїй справі.

Відданість
Собі. Нашій справі. Ком’юніті. Традиціям.

Волонтерство
Ми наслідуємо більш ніж сторічну традицію
залучення волонтерів до лайфсейвінгу. Ми
активно підтримуємо та розвиваємо
волонтерський рух в Україні.
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
Ідейний Лідер - творець проекту. Людина, що започаткувала
лайфсейвінг рух в Україні. Визначає основні напрямки роботи
команди і має вирішальний голос в прийнятті рішень.
Керівник Проекту - людина, що керує усіма напрямками
проекту, створює структуру організації та систематизує всі
процеси роботи команди. А також надихає кожного члена
команди на розвиток лайфсейвінг руху в Україні.
Менеджер Проектів - керівник проектів, які націлені на
превентивну діяльність - програми лайфсейвінгу для дітей,
превентивні масові заходи. Співробітництво з іншими
організаціями, урядовими партнерами (департаментами КМДА),
налагодження відносин із зарубіжними та міжнародними
організаціями лайфсейвінгу.
Голова Організації - голова Громадської Організації «Пляжний
Патруль». Представляє організацію під час листування та
спілкування із організаціями-партнерами. Забезпечує
оснащення постів еквіпментом, контролює встановлення
рятувальних вишок та інші необхідні заходи для готовності до
сезону.
Голова Venice Surf Life Saving Club - людина, яка керує та
налагоджує процеси роботи, а також формує клубне життя
першого в Україні Лайфсейвінг Клубу (Гідропарк, пляж Венеція).
Супервайзер Проекту - головний координатор усіх процесів,
що пов’язані із забезпеченням роботи лайфгардів протягом
сезону - створення курсу навчання, системи набору та відбору
(тестування) кандидатів, забезпечення роботи та моніторинг
постів протягом сезону.
Оперативний Черговий (Radio Man) - відповідальний за
створення рознарядки постів на кожен день протягом сезону,
координує роботу лайфгардів протягом зміни, фіксує всі
рятувальні операції та інші ситуації згідно алгоритмів роботи
рятувальної служби. На основі отриманих даних, створює
звітність наприкінці кожного дня та зведену звітність за
підсумками сезону.
Прес-Секретар - головний представник організації у ЗМІ. Webдизайнер та підтримка інтернет-ресурсу Пляжного Патруля.
Прес-Служба - член команди Пляжного Патруля, що
відповідає за зв’язки із громадськістю, створює прес-релізи та
звітності для ЗМІ та соц. мереж.
Smm-Менеджер - представник Пляжного Патруля у соц.
мережах. Створює контент, налагоджує зв’язки із
представниками громад та районів у соц. мережах, інформує
користувачів про події із життя організації.
Лайфгард - рятувальник Пляжного Патруля, що охороняє
безпеку на пляжах столиці.
Лайфсейвер - волонтер, член Громадської Організації
«Пляжний Патруль». Разом із лайфгардами охороняє безпеку
на пляжах столиці.

ОБЛИЧЧЯ ПЛЯЖНОГО ПАТРУЛЯ

ДЕНИС ПІКАЛОВ
Ідейний Лідер

ЄВГЕН ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Супервайзер Проекту

ЄВГЕН КОБАН
Прес-Секретар

АРТЕМ ГАЛЬЧУК
Керівник Проекту

АНАСТАСІЯ АКСЬОНОВА
Менеджер Проектів

ОЛЕГ МАРЧЕНКО
Голова ГО

ЄВГЕН ІВЛІЄВ
Голова Venice SLSC

БОГДАН БОГДАН
Прес-Служба

ДМИТРО БОНДАР
Smm-Менеджер

ВАЛЕРІЯ НАЗАРЕНКО
Найкращий Лайфгард
Сезону

ВОЛОДИМИР ПРОХОРОВ
Найкращий Лайфсейвер
Сезону
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ПЕРШИМ В
УКРАЇНІ
ЛАЙФСЕЙВІНГ
КЛУБ
Громадський ресурсний центр для
популяризації та підтримки
волонтерського лайф сейвінг руху.
Гідропарк, пляж Венеція
est. 2017

□

Ресурсний центр для роботи
із волонтерами

□

Центр для територіальної
громади району

□

Навички для життя

□

Інтеграція у міжнародну
спільноту

□

Долучання до успіш них
міжнародних практик

□

Розробка програм навчання
та роботи із волонтерами

□

Тренінги, семінари, лекції за
участю міжнародних
експертів рятувальної справи
та проф есійних лайфгардів.

□

Десятки волонтерів

□

Сотні годин патрулювання

СТИКА

РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
1 4 ,40/0
18 дівчат

І

Л а й ф га р д ів

Д

8 5 ,6 0 /0

80

107 хлопців

24
АСЕ

В о л о н т е р ів

Середній вік
лайфгардів

23
Рятувальні
пости

84 255
Годин
патрулювання

105
Врятованних
життів

27
Серед них
діти

3,79

ВІДПОЧИВАЮЧІ

млн
Відвідувань пляжів за
сезон

660/0

340/0
АСЕ

і

Чоловіки

54

Жінки

випадки

випадки

Фізичне виснаження, 59, 3%

22
Середній вік потерпілого

17 : 00 - 19:00

0
%

Більше

2 0 0 0 дітей

28

випадків

Купання в заборонених місцях, 30,8%

42

Найвищий ризик

Пройшли курс
Юного Лайфгарду

34

Алкоголь, 37,4%

випадки

Гідропарк, пляж Венеція, 40%

100 000

Більше

відпочиваючих
Стали учасниками заходів

14

%

УІ

ДЕТАЛЬНА СТАТИСТИКА
УМС

CHLD

уоитн

PDM-SL

Врятовано

42

12

3

Чоловіки

29

8

2

Жінки

13

4

1

6

9

Серед них діти

Серед них через алкоголь

27

GLD

1

1

СМТК

СНЕКТ

УЕКВ

Р-У

3

2

3

4

5

2

1

2

3

3

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

Превентивні заходи

Серед них через алкоголь

Медична допомога

35

17

10

8

8

11

4

7

14

Незначні травми (допомога від
лайфгарда)

26

14

8

8

7

9

4

5

11

Викликів швидкої

9

3

2

1

2

2

3

Загублених та знайдених дітей
на пляжі

7

4

59

7

Викликів поліції

ТЕЕ

КВ

1

4

МТЕК

6

ККСН

тко

5

ЗЕАУ

9

УЗЕК

Врятовано

7

2

7

4

6

Чоловіки

5

1

4

4

3

Жінки

2

1

3

Серед них діти

2

1

1

Серед них через алкоголь

3

3

9

ВШ Е

2

8

Загальна к-сть

2

105

2

69

2

1

13

36

1

27

34

1

Превентивні заходи

23 434

Серед них через алкоголь

14 999

Медична допомога

9

12

7

5

5

9

3

3

167

Незначні травми (допомога від
лайфгарда)

6

10

7

4

5

6

3

2

135

Викликів швидкої

3

2

1

32

Загублених та знайдених дітей
на пляжі

Викликів поліції

2

10

14

3

1

6

15

1

7

12

9

7

8

193
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УРЯДОВІ ПАРТНЕРИ

1«^.1
Департамент
освіти і науки
КМДА

Комунальне
Підприємство
“Плесо”

Київстка
Міська
Державна
Адміністрація

Управління
молоді та
спорту КМДА

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ
г> Г
$ку
Товариство
Червоного Хреста
України

ідІІ

ТРЦ Зку МаІІ

СРК Х-Рагк

50Є Є С ІО
ТРИАТЛОН

Офіційний
представник
Зреесіо в Україні

Ліга дитячого
плавання
України

Київський клуб
триатлетів
ТРІАТМАМ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
II УКРАЇНА II
112 Канал

ТК Україна

їй м а р и н і с т и ч н и й ж у р н г т

Український
мариністичний
журнал «Шкіпер»

Басейн
ЦСК ЗСУ

КОНТАКТИ

Г и "іІ -

;Л!!.Н:У

4
.-■ч-

В -.

. /

■ '- - ].

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ
3,79 млн
Відвідувань
П Л Я Ж ІВ

6,0 млн

120 тис
Відвідувань
заходів і
проектів

3,5 тис
мережах

*Новини про Пляжний Патруль поширювали близько 1,5 десятка ЗМІ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Молодь

І

ПРОЕКТИ
ЗАХОДИ

МІСЯЦЬ БЕЗПЕКИ
НА ВОДІ
Міжнародний формат. Уроки та
майстер-класи для дітей Skills for Life

Більше

2 ООО дітей
Пройшли курс
Юного Лайфгарду

L" 1
ь-

ПРЕВЕНТИВНІ
МАСОВІ
ЗАХОДИ

Duck Run - фановий забіг пляжем в
ластах та заплив, тримаючи у руках
жовте надувне каченя. Сімейний
формат, молодь
Night Swim Run - челендж - забіг
пляжем, заплив по Дніпру, забіг на
дальню дистанцію по пересічній
місцевості. Молодь

к

\
^

100 000

Більше

відпочиваючих
Стали учасниками заходів

Lifeguard Party - вечірка на пляжі
стилізована під лайфгардинг.
Молодь
Lifeguard Fest - фестиваль
- лайфсейвінгу. Сімейний формат,
молодь
Sand Fest - фестиваль фігур із
піску. Сімейний формат.

US’

ми у МІСЬКИХ
ЗАХОДАХ
Sky Park WATER RACE 2017 - перегони
на каяках. Команда Пляжного Патруля
зайняла 2ге місце.
Місто Професій - профорієнтаційний
захід для дітей. Беремо участь другий
рік поспіль.
Youth Day - День Молоді,
профорієнтаційний захід для молоді.
День Рятівника - професійне свято всіх
працівників Міністерства надзвичайних
ситуацій України.
Молодіжний форум “КРОК ДО
ВЗАЄМОДІЇ” - профорієнтаційний захід
для молоді.

у

НАГОРОДИ
ТА ВІДЗНАКИ

За результатами сезону 2017 лайфгардів та
лайфсейверів Пляжного Патруля було відзначено
медалями, грамотами, а також подяками від голови
Київської Міської Державної Адміністрації Віталія
Кличка.

Контакти:
067 483 25 08 Денис
063 740 77 05 Артем
095 289 32 07 Анастасія
lifeguard@i.ua
facebook.com/beachpatrolkiev

Опис проекту та кошторису витрат, необхідних
для його реалізації

1.

АНОТАЦІЯ

Назва проекту:

Ресурсний центр для громади «Лайфсейвінг Клуб Венеція» (Venice Surf Lifesaving Club)
Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект:

Громадська Організація «Пляжний патруль»
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано:

Актуальність проекту на перший погляд може виглядати надуманою. Але проблема дійсно
існує, більш того, є критично гострою для України.
Проблема - високий рівень смертності та травматизму на водних об’єктах. Майже три
тисячі українців тонуть щороку. Утоплення - друга (після ДТП) причина раптової
смертності серед дітей. На міжнародній арені ситуація також проявляється серйозно.
Згідно Всесвітнього звіту про утоплення, оприлюдненого Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ), Україні займає шосте місце (з кінця) за кількістю жертв
утоплень серед 117 країн світу.
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту:

Для реалізації проекту необхідно здійснити наступні заходи:
■

Облаштування Лайфсейвінг Клубу Венеція відповідним технічним, спортивним та
рятувальним обладнанням. Придбання необхідного рятувального та навчального
обладнання (детальніше - у Кошторисі).

■

Забезпечення методологічної бази для функціонування Клубу, а саме - переклад
методологічних посібників (хендбуків, гайдлайнів, мануалів тощо) зарубіжних та
міжнародних організацій лайфсейвінгу, адаптація перекладеного матеріалу під
українські реалії (природні умови, облаштування пляжів тощо) та створення
власної методологічної літератури.

■

Організація та проведення спортивних превентивних масових заходів, майстеркласів для дітей та волонтерів - планування наповнення заходів, поширення
інформації про проведення заходу у ЗМІ та соц. мережах, підготовка до кожного
заходу, безпосередньо проведення заходів та створення звітності.

■

Інформаційна кампанія у ЗМІ та соц. мережах стосовно реалізації проекту створення інфоприводів, взаємодія зі ЗМІ, проведення регулярних репортажів та
ефірів, створення та реалізація контент плану для соціальних мереж.

2.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія організації, дата створення:

Волонтерський проект "Пляжний Патруль" було ініційовано небайдужими до питань
безпеки на воді мешканцями міста Києва, які об'єдналися з метою попередити та не
допустити нещасні випадки, замість того, аби рятувати потерпілих по факту виникнення
надзвичайної ситуації. Таким чином у столиці розпочався світовий рух лайфсейвінгу.
За результатами роботи залучених до цього проекту волонтерів на пляжах Києва за час
їхнього патрулювання під час літнього оздоровчого сезону 2015 року не сталося жодного
нещасного випадку. Подібне досягнення стало можливим саме завдяки просвітницькій
роботі з батьками дітей, нетверезими громадянами та надто самовпевненими
спортсменами, які за статистикою потрапляють до категорії ризику.
Позитивний результат надихнув на розвиток руху.
Дата створення: 23 грудня 2015 року було офіційно зареєстровано Громадську
Організацію "Пляжний Патруль". Протягом січня - травня 2016 року велася послідовна та
наполеглива підготовча робота, яка дозволила забезпечити лайфгардів необхідним
сучасним спорядженням міжнародного зразку та провести якісний курс навчання із
залученням тренерів із фізичної підготовки, висококваліфікованих спеціалістів з порятунку,
надання першої домедичної допомоги тощо.
Ми стали першими в Україні, хто почав вести статистику врятованих життів - раніше
рахували лише летальні випадки. Отже під час літнього оздоровчого сезону 2016 року
лайфгарди Пляжного Патруля врятували на пляжах Києва 114 життів, серед яких 26 - діти.
У 2016 року силами Пляжного Патруля вперше в Україні було проведено акцію «Тиждень
безпеки на воді». Близько 600 дітей пройшли курси безпечної поведінки на воді. Було
проведено декілька спортивно-орієнтованих масових заходів - Duck Run 2016, Night Swim
Run, Екватор Сезону.
У 2017 році лайфгарди Пляжного Патруля з’явилися на нових міських локаціях.
Превентивна діяльність зайняла важливе місце у роботі організації, адже як було
зазначено вище - це найбільш дієвий метод рятування життя. Попередити нещасний
випадок - найпріоритетніше завдання. Гарний лайфгард - це сухий лайфгард. Серед
превентивних заходів сезону 2017 року - перший в Україні традиційний фестиваль
лайфсейвінгу Lifeguard Fest, другий рік поспіль - «Качиний» Забіг (Duck Run 2017), Sand
Fest - фестиваль фігур із піску, також організовано вперше. Акція «Тиждень безпеки на
воді» розширилася - Пляжний Патруль за підтримки департаменту освіти КМДА провів
«Місяць безпеки на воді» - уроки у школах та відтепер і майстер-класи на пляжі пройшли
близька 2000 дітей. І цього сезону було відкрито перший в Україні Лайфсейвінг Клуб ресурсний центр для громади.
Статистичні дані за 2017 рік - 105 врятованих, серед них - 27 дітей.
Пляжний Патруль перманентно розвивається та зростає. В планах - проведення
чемпіонату із лайфсейвінгу (офіційний вид спорту, признаний Олімпійським Комітетом),
відкриття нових Лайфсейвінг Клубів в інших районах столиці, поширення руху по всіх
регіонах України, членство в міжнародних організаціях лайфсейвінгу, міжнародний обмін,
залучення ще більшої кількості волонтерів серед громад.

Основна мета діяльності організації:

Впровадження світових стандартів лайфсейвінгу (порятунку на воді) на водних об’єктах в
місті Києві.
Структура та кількісний склад організації:

Складається із трьох учасників
Структура керівних органів організації:

Конференція, Правління, Голова
Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).

Протягом літніх сезонів 2016 та 2017 років силами Пляжного Патруля було організовано
та проведено ряд превентивних освітніх спортивно-орієнтованих заходів для громади
Києва, спрямованих на поширення інформації щодо безпечного дозвілля біля води та
популяризацію здорового способу життя:

Назва

Дата
проведення,
локація

Тиждень
безпеки
на воді

20-25 червня
2016.
Пришкільні
табори Києва,
пляж Дитячий,
Гідропарк

Екватор
сезону

16 червня
2016. Труханів
острів, пляж
Довбичка

Duck
Run
2016

20 серпня
2016. Пляж
Венеція,
Гідропарк

Night
Swim
Run
(Нічний
забігзаплив)

27 серпня
2016. Труханів
острів, пляж
Довбичка

Характеристика заходу

Уроки з безпечного дозвілля біля
води, проведені для дітей
волонтерами Пляжного Патруля.
Кількість учасників/відвідувачів
майстер-класів - 600 дітей
Спортивний масовий захід,
організований для волонтерів
Пляжного патруля - забіг та заплив
пляжем з метою популяризації
здорового та безпечного способу
життя.
Спортивно-розважальний масовий
захід - забіг пляжем в ластах та
заплив, тримаючи у руках жовте
надувне каченя. Проводився з
метою популяризації культурного та
безпечного стилю дозвілля біля
води.
Спортивно-розважальний масовий
захід на пляжі. Забіг пляжем та по
пересічній місцевості та заплив по
Дніпру. Проводився з метою
освітньої діяльності в рамках
популяризації культурного та
безпечного стилю дозвілля біля
води.

Партнери

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
КМДА, КП «Плесо»

КП «Плесо»

КП «Плесо», Київський
клуб триатлетів
«Триатмен»

КП «Плесо», Київський
клуб триатлетів
«Триатмен»,

Місяць
безпеки
на воді

1 - 30 червня
2017.
Пришкільні
табори Києва,
пляжі Дитячий
та Венеція,
Гідропарк

Lifeguard
Fest
2017

1 липня 2017.
Пляж Венеція,
Гідропарк

Sand
Fest
2017

29-30 липня
2017, пляж
Наталка,
Оболонська
набережна

Duck
Run
2017

26 серпня
2016. Пляж
Венеція,
Гідропарк

Масштабніший варіант акції
«Тиждень безпеки на воді».
Майстер-класи з безпечного
дозвілля біля води, проведені для
дітей волонтерами Пляжного
Патруля. Кількість
учасників/відвідувачів майстеркласів - 2000 дітей

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
КМДА, КП «Плесо»

Традиційний превентивний масовий
захід в міжнародній практиці
організацій лайфсейвінгу, вперше
організований в Україні. Орієнтація
- спорт, здоровий спосіб життя,
безпечне дозвілля біля води.

Відділ молодіжної
політики управління
молоді та спорту
Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
КМДА, КП «Плесо»,
офіційний представник
компанії «Speedo» в
Україні, Київський клуб
триатлетів «Триатмен»

Спортивно-розважальний масовий
захід на пляжі. Фестиваль піску.
Проводився з метою популяризації
культурного та безпечного стилю
дозвілля біля води.
Спортивно-розважальний масовий
захід - забіг пляжем в ластах та
заплив, тримаючи у руках жовте
надувне каченя. Проводився другий
рік поспіль з метою популяризації
культурного та безпечного стилю
дозвілля біля води.

КП «Плесо», «Дитяча
планета».

КП «Плесо», Київський
клуб триатлетів
«Триатмен»

Заходи фінансувалися частково - завдяки безповоротній фінансовій допомозі від
зовнішніх донорів, а також волонтерській участі та допомозі ряду організацій. «Lifeguard
Fest 2017» було організовано у співпраці із Відділом молодіжної політики управління
молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА та реалізовано за
рахунок бюджетних коштів.

3. ОПИС ПРОГРАМИ
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого
тексту);

Офіційна статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), свідчить - за
кількістю жертв утоплень Україна посідає шосте місце зі 117 країн (у розрахунку на 100
тис. осіб). Українці тонуть в п’ять разів частіше, ніж американці, в сім разів частіше, ніж
британці та в 20 разів частіше, ніж австралійці. Втоплення - друга (після ДТП) причина
раптової смертності серед дітей та підлітків. Але, не зважаючи на майже три тисячі
трагедій щороку, цей факт не отримує достатнього наголосу. Українці легковажно
ігнорують правила безпеки і не готові ставитись до води з повагою. На жаль, професійний
рятувальник не завжди може опинитися поруч.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ та міжнародних організацій лайфсейвінгу (порятунку на
воді), превентивні заходи мають вирішальне значення. Організація безпечного дозвілля
біля води в першу чергу полягає в інформуванні населення та створення умов для
активного, спортивного відпочинку як альтернативи порушенню правил безпеки на пляжі.
Залучення для патрулювання пляжів підготовлених волонтерів, організація спортивних
масових заходів, просвітницьких кампаній в школах, відкриті уроки з плавання - найбільш
дієві шляхи зменшення нещасних випадків на воді.
Ця система не є новою чи неперевіреною, навпаки - ефективність методу доведена
десятками років успішної практики в провідних країнах світу. В Австралії, Новій Зеландії та
Великобританії такі клуби розташовані майже в кожному населеному пункті на узбережжі.
Більш того, зародившись в Австралії більше ста років назад, з часом лайфсейвінг
перетворився на офіційний вид спорту, затверджений Олімпійським Комітетом. США, де
раніше основними були очевидні рятувальні алгоритми - наразі так саме переходять до
системи лайфсейвінг клубів. Багато років клуби виступають у ролі ресурсних центрів
місцевих громад. Саме тут у дітей зароджується культура і традиції здорового
спортивного способу життя, волонтерства, співпраці та взаємодопомоги, а надалі передається від покоління до покоління. Підтримка лайфсейвінг клубів - справа честі для
муніципалітетів.
Лайфсейвінг Клуб Венеція (Venice Surf Lifesaving Club) розпочав свою діяльність у травні
2017 року на пляжі Венеція у Гідропарку за підтримки Київського муніципалітету.
Створений ресурсний центр став офісом київських лайфгардів (представників «Пляжного
патруля») та надав можливість проводити тренінги, семінари, лекції для волонтерів,
майстер-класи для дітей, спортивні масові заходи на пляжі тощо.
Функціонування клубу протягом першого сезону існування справдило сподівання,
покладені на організацію містом - 2000 дітей пройшли майстер-клас Юного Лайфгарду,
близька 5000 відпочиваючих стали учасниками спортивних масових заходів на пляжі, що
були організовані на базі Клубу, до патрулювання пляжів столиці залучено більше 80
волонтерів. Наступні мета та завдання - розширення діяльності та розвиток першого в
Україні Лайфсейвінг клубу та створення безпечних умов для більшої кількості киян та
гостей столиці для спортивного відпочинку на пляжах Києва.
Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект

Розвиток спортивно-орієнтованого стилю дозвілля на водоймах столиці як одного із
найефективніших методів зниження рівня смертності та травматизму на воді.
Мета проекту

Забезпечити перший в Україні Лайфсейвінг клуб необхідним обладнанням, технікою та
методичною літературою для запровадження сучасних стандартів безпечного
спортивного дозвілля біля води в Києві.
Завдання проекту

■

Створити самодостатній центр для громади Києва, користуючись ресурсами якого,
кожен представник ком’юніті зможе долучитися до спортивного, активного та
безпечного відпочинку біля води.

■

Забезпечити кваліфіковані рекомендації та методологічну базу для організації
безпечного дозвілля біля води, опираючись на міжнародні стандарти.

■

Побудувати систему функціонування Лайфсейвінг клубу та, опираючись на
отриманий досвід та адаптовані міжнародні стандарти, розробити власну
методологічну базу для створення аналогічних осередків у кожному районі міста.

План виконання проекту згідно з Таблицею 1:

Етапи
реалізації

Облаштування
Лайфсейвінг
Клубу Венеція

Методологічне
забезпечення

Опис заходів для здійснення
етапу

1. Складання плану закупок
2. Створення тендерних заявок
(за необхідності)
3. Придбання необхідного
рятувального та навчального
обладнання (детальніше - у
Кошторисі)
1. Переклад методологічних
посібників (хендбуків,
гайдлайнів, мануалів тощо)
зарубіжних та міжнародних
організацій лайфсейвінгу.
2. Адаптація перекладеного
матеріалу під українські реалії
(природні умови,
облаштування пляжів тощо).

Строк
реалізації
етапу

Таблиця 1
Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)

Березеньтравень
2018

Марченко О. В.,
Голова ГО
«Пляжний патруль»

Березеньтравень
2018

Аксьонова А. В.,
волонтер ГО
«Пляжний патруль»

Березеньжовтень

Аксьонова А. В.,
волонтер ГО

3. Створення власної
методологічної літератури для
функціонування Клубу
Проведення
спортивних

1. Планування наповнення
заходів.

превентивних
масових заходів
на пляжі

Інформаційна
кампанію у ЗМІ
та соц. мережах

Організація
безпеки на
пляжах столиці

2. Поширення інформації про
проведення заходу у ЗМІ та
соц. мережах.
3. Підготовка до проведення
кожного заходу.
4. Проведення заходів.
5. Створення звітності.

2018

1. Створення інфоприводів.
2. Створення контент-плану для
соціальних мереж
3. Ведення переговорів із
представниками ЗМІ
4. Створення графіку репортажів
та ефірів
5. Реалізація контент-плану та
графіку репортажів.
1. Набір волонтерів.
2. Навчання волонтерів для
організації безпеки на пляжах.
3. Створення графіку
патрулювання волонтерів.
4. Систематична робота для
підвищення мотивації та
кваліфікації волонтерів.

«Пляжний патруль»

Аксьонова А. В.,
волонтер ГО
«Пляжний патруль

Березеньвересень
2018

Перепелиця Є. ,
волонтер ГО
«Пляжний патруль»

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту

Ефективність реалізації проекту оцінюється за наступними даними (у розрахунку на 1
сезон):
Категорія показників

Очікуваний
результат

Кількість проведених превентивних масових заходів

6 крупних заходів

Кількість осіб, що відвідали превентивні масові заходи

10000 учасників

Кількість залучених волонтерів-членів Клубу

200 волонтерів

Кількість волонтерських годин патрулювання пляжів

16 000 годин

Кількість годин майстер-класів, тренінгів, семінарів тощо

150 годин

Кількість осіб, що відвідали майстер-класи, тренінги, семінари
тощо
Кількість проінформованої аудиторії про реалізацію проекту з
новин та репортажів у ЗМІ та соц. мереж

4 500
відвідувачів
3 млн. людей

Цільова аудиторія на яку спрямовано проект

Цільова аудиторія проекту - молоді сім’ї з дітьми, підлітки, молодь. Разом з тим, проект
передбачає програми для людей похилого віку та киян з інвалідністю.

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості)

ГО «Пляжний патруль» тісно співпрацює з місцевими та всеукраїнськими ЗМІ. Серед яких
- «112 Канал», «5 Канал», «ТРК Україна», «ТРК Київ», «ТСН», «Голос столиці» та інші. За
результатами плідної співпраці протягом 2015-2017 років, можна сміливо прогнозувати
регулярні щотижневі репортажі та ефіри протягом квітня-травня 2018 та частіші
згадування проекту протягом літнього сезону, а саме - травень-вересень 2018.
«Пляжний патруль» також виробляє стратегію роботи у соціальній мережі facebook.
Наразі в організації є 4 спільноти - «Пляжний Патруль», «Пляжний Патруль info»,
«Програма Junior Lifeguard», «Lifesaving Club Venice/Лайфсейвінг Клуб Венеція», а також
тісно співпрацюємо з іншими пабліками - «Мариністичний журнал Шкіпер», «КП Плесо»,
«Vgorode», «Моє місто», «Наш Киев» та інші. У групах організації публікація
інформативних постів планується здійснюватися 3-4 рази на тиждень, в інших пабліках 1-2 рази на тиждень.
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса,
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в
рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)

КП «Плесо»,
Адреса: вул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ. 02002.
Тел. (044) 541-18-11.
Контактна особа: Юсипенко Олег Михайлович, в.о. Генерального директора
Спосіб співучасті: Надання технічної бази у реалізації проекту.
Товариство Червоного Хреста України
Адреса: вул. Пушкінська, 30
Тел. 235-01-57
Контактна особа: Владислав Шелоков, Перший заступник директора
Спосіб співучасті: Партнерська підтримка у реалізації проекту, проведення майстер-класів
для волонтерів, співучасть у заходах організації.
Відділ молодіжної політики управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту КМДА
Адреса: вул. Дегтярівська, 31А
Тел. (044) 483-35-85
Контактна особа: Яремійчук Леся Василівна, начальник відділу
Спосіб співучасті: Партнерська підтримка у реалізації проекту, внесення сумісних заходів
організації та відділу до плану заходів КМДА, допомога в організації реалізації проектів за
бюджетні кошти
Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?

■
■

Рятувальний серф - 2 шт., 60 000 грн, власний внесок організації.
Комплект спортивного інвентарю для естафет, ігор, конкурсів (м'ячі, естафетні
палички, командні накидки, канати тощо) - 1 шт. 30 000 грн, власний внесок
організації.

■
■
■

Кваліфіковані послуги перекладача - 10 000 грн, безповоротня фінансова
допомога.
Адаптація текстів та створення власної методологічної літератури - силами
волонтерів організації.
Волонтерська допомога під час проведення масових заходів - власний внесок
організації.

Чи потрібно тут повторювати інформацію із Кошторису повністю (із коштами, які очікується
отримати у випадку успіху на конкурсі)?

4. КОШТОРИС ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ (ЗГІДНО З ТАБЛИЦЕЮ 2):
Таблиця 2

№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

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

1

2

3

4

1.

2.

3.

Рятувальний серф
Механічний манекен
д/навчання серцеволегеневої реанімації
"Анна"
Комплект спортивного
інвентарю для естафет,
ігор, конкурсів (м'ячі,
естафетні палички,
командні накидки,
канати тощо)

30 000 грн х 5 шт.
= 150 000 грн

90 000 грн

29 000 грн х 1 шт.
= 29 000 грн

29 000 грн

30 000 грн х 2
комплекти =
60 000 грн

30 000 грн

15 000 грн

4.

Фотоаппарат

15 000 грн х 1 шт.
= 15 000 грн

5.

Кваліфіковані послуги
перекладача

2 000 грн х 5
хендбуків = 10 000
грн

6.

Адаптація текстів та
створення власної
методологічної
літератури (волонтери)

1 500 грн х 5
хендбуків = 7 500
грн

7.

Друкована продукція
(методологічна та
навчальна література,
інформаційні постери
тощо)

25 000 грн

Волонтерська допомога
під час проведення
масових заходів

10 волонтерів х 6
заходів х 1 000 грн
= 60 000 грн

ВСЬОГО:
РАЗОМ:

Сума
коштів з
інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
організації,
грн.

5

6
60 000 грн

150 000 грн

29 000 грн

30 000 грн

60 000 грн

15 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

7 500 грн

25 000 грн

189 000 грн

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.
7

7 500 грн

25 000 грн

10 000 грн

60 000 грн

60 000 грн

157 500 грн

356 500 грн
356 500 грн

5. ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ (В ТОМУ ЧИСЛІ Й ТИХ, ЩО
БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ АБО ЗА РАХУНОК ВЛАСНОГО ВНЕСКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ) З УРАХУВАННЯМ ДІЮЧИХ ЦІН ТА ТАРИФІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПРОЕКТУ ТА ПРИНЦИПУ ЕКОНОМІЧНОГО ВИТРАЧАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ І
МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
№

Стаття витрат

Обґрунтування

1.

Рятувальний серф

Серфи використовуються у різних напрямках діяльності
лайфсейвінг організацій:
- для проведення спортивних змагань, естафет. Наявність
більшої кількості серфів забезпечить можливість
одночасно залучати до змагань більше команд і не
втрачати ритму змагань та інтересу залучених
відпочиваючих.
- Для проведення майстер-класів/тренінгів тощо. Так само,
надасть можливість проводити майстер-класи одночасно
для більшої кількості волонтерів.
- Патрулювання пляжів. Наразі серфи використовуються
лише для патрулювання пляжу Венеція (Гідропарк). З
більшою к-стю обладнання можна підвищити рівень
безпеки на інших пляжах столиці.

2.

Механічний манекен
д/навчання серцеволегеневої реанімації
"Анна"

Один з найбільш детально розроблених манекенів серед
існуючих у світі. Ідентичність із організмом реальної
людини надає можливість передати більш точні знання та
навички волонтерам та підготувати їх до реальних
надзвичайних ситуацій, в яких вони зможуть врятувати
життя.

3.

Комплект спортивного
інвентарю для естафет,
ігор, конкурсів (м'ячі,
естафетні палички,
командні накидки, канати
тощо)

Обладнання необхідне для проведення спортивних
тренувань, змагань, майстер-класів для дітей, масових
заходів на пляжі. Виходячи із досвіду проведення масових
заходів та програм для дітей, спортивний інвентар повинен
бути розрахований на велику кількість учасників, яку можна
попередньо розрахувати лише приблизно.

Фотоаппарат

Потрібен для створення фото і відео контенту для
навчальних матеріалів та звітів, продакшену привабливих
інтернет-публікацій для соц. мереж, з метою залучення
більшої кількості киян та гостей столиці до здорового
спортивного стилю відпочинку біля води.

5.

Кваліфіковані послуги
перекладача

З метою грамотної організації безпечного спортивного
дозвілля біля водойм столиці, необхідно дослідити та
зробити переклад методичних матеріалів зарубіжних та
міжнародних організацій, що довели свої кваліфікації
десятками років успішної роботи у зазначеній сфері.

6.

Адаптація текстів та
створення власної
методологічної літератури

Необхідно для створення належних умов безпечного
спортивного відпочинку на пляжах Києва відповідно до
умов, що відрізняються від тих, для яких було створено
досліджувані зарубіжні методичні джерела.

Друкована продукція
(методологічна та
навчальна література,
інформаційні постери тощо)

Крім друку розроблених методичних матеріалів в невеликій
кількості, необхідні інформаційні роздаткові матеріали для
поширення знань та навичок безпечного дозвілля біля
води. Серед таких - тематичні розмальовки, робочі зошити
тощо для дітей, журнали, буклети, флаєри для відвідувачів
заходів, інформативні стенди для встановлення
безпосередньо в Лайфсейвінг Клубі Венеція._____________

4.

6. ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК НАЯВНОГО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО ТА
КАДРОВОГО (ШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ, ВОЛОНТЕРИ, ТОЩО) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ (ОКРЕМО
ЗАЗНАЧИТИ, ЯКІ ЗАХОДИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ) (ІНФОРМАЦІЯ ВКАЗУЄТЬСЯ У КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКАХ)

№

Характеристики забезпечення

1.

Матеріально-технічне забезпечення

1.1
1.2
1.3
1.4

1.6

Рятувальні серфи
Рятувальні тюби
Рятувальні жилети
Фішки-конуси
Комплект для надання першої
домедичної допомоги
Орг. Техніка (ноутбук, принтер)

2.

Кадрове забезпечення

2.1

Волонтери організації

1.5

Власними силами
організації

Кількісні
показники

+
+
+
+

3
10
14
30

+

40

+

1

+

10

Голова ГО «Пляжний патруль»
Марченко Олег Володимирович
20_ року

Платіжне доручання N«71
0410001
*«21.07.2016

Одержано банком
2107 2016 130700
Плаїник

ТОВ -РК ГАЛЕРА-

Код

І

39540720 ~

Банк платника
АТ-0ТП6АНГ

Отримувач

Код банку

ДЕБЕТ рах. N#

300528

26002455008293

Код банку

КРЕДИТ рах. №

СУМА

ПЛЯЖНИЙ ПАТРУЛЬ ГО

Код

40191980

Банк отримувача

КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК".МКИ1В
Сума словами

26000053170198
321842

десять тисяч фн. 00 коп.
Призначення платежу

Безповоротня фінансова допомога БезПДВ
10 00000UAH
ДР

МЛ.

Підписи

ПриватБамк
МФО
300528
АТ'ОТП БАНК”
Проведено банком
21.07 2016 13 07 00

Для заказа встречи с сотрудником отправьте SMS с кодом 2555 на номер 3777

Мемориальный ордер
^

м е м о р іа л ь н и й

ОРДЕР № ps23338083

0410009

»Д 19.07.2016

Платник

f^AT УКРСОЦБАНК'

Kon

1

00039019

Банк платника
ПАТ-УКРСОЦБАНК-

Отримувач

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

300023

29023407110002

Код банку

КРЕДИТ рах. №

СУМА
10 000.00 UAH

ПЛЯЖНИЙ ПАТРУЛЬ ГО

Код

40191980

Банк отримувача

26000053170198
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ“ПРИВАТБАНК-.М.КИЇВ

321842

Сума словами
десять тисяч фН. 00 коп.
призначення платежу
10000.00 - ДОБРОВІЛЬНЕ ПОЖЕРТВУВАННЯ; прийн. від МЕЛЕШКО БОРИС
ВАЛЕРІЙОВИЧ

10 000.00 UAH

ДР
ПІДПИСИ

Для заказа встречи с сотрудником отправьте SMS с кодом 2555 на номер 3777

ДЕРЖ АВНА Ф ІСКА Л ЬН А С Л У Ж БА УКРА ЇНИ
ГОЛОВН Е УПРАВЛІННЯ ДФ С у м. КИЄВІ
ДЕРЖ АВНА ПОДАТКОВА ІН С П ЕК Ц ІЯ у С В Я Т О Ш И Н С ЬК О М У РАЙОНІ
ГО Л О В Н О ГО УПРАВЛІННЯ Д Ф С у м. КИЄВІ
вул. Верховинна, 9, м. К иїв-115, 0 3 115, тел.(044) 591-62-29, тел./факс (044) 591-62-66
w ww .sfs.gov.ua: e-mail: dpi sv@ ukr.net Код ЄДРПОУ 39513550

№

на№

ВІД

Голові ГО "П Л Я Ж Н И Й П А Т Р У Л Ь "
М арченко О.В.
код 40191980
03179, М.КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДИНА, БУД. 7/60, КВ.346

Про надання інформації

Д ерж авн а п од аткова інспекція у С вятош инськом у районі Г У Д Ф С у
м. Києві ро згл ян увш и запит на отримання публічної ін ф орм ац ії від 04.04.2017
(вх. ДПІ від 05.04.2017 вх. № 35/ЗП І) голови Г Р О М А Д С Ь К О Ї О РГ А Н ІЗА Ц ІЇ
"П Л Я Ж Н И Й
П А Т РУ Л Ь "
код
40191980
М ар ч ен к о
О.В.
повідомляє, щ о Г Р О М А Д С Ь К А О РГА Н ІЗА Ц ІЯ "П Л Я Ж Н И Й П А Т Р У Л Ь " згідно
вимогам п .133.4 статті 133 П одаткового кодексу У країни від 02.1 2 .2 0 1 0 № 2755VI із зм інам и та д оп овн ен н ям и , Закону У країни від 17.07.2015 № 652-У ІП «П ро
внесення зм ін до П одаткового кодексу У країни щ одо оподаткуван ня
неприбуткових орган ізац ій » зареєстрована як н еп р и б у тко в а орган ізац ія з
01.09.2016 року, к о д ознаки неприбутковості - 0032.

В.о. начальника Д П І у
С вятош инськом у районі ГУ Д Ф С у

Ю .М . В аню к

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО ОРГ АНУ КИЇВСЬКО Ї М ІС ЬК О Ї РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ)
ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМ ЕЛ Ь ВОДНОГО
ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО»
ву.п. Микільсько-Оюбідська, 7, м. Київ. 02002, тел. (044) 541-lS-l 1, факс 541-І 8-Й . Call-центр (044) 15-51
E-mail:Ellpleso@i.ua Код ЄДРПОУ 2350515)

.2018 p. N

В ІД

Голові

гр о м а д с ь к о ї

ор ган ізац ії

« П л яж н и й п атр у л ь »
М арч ен ко О. В.

Ш ановний О леж е В ол оди м и ровичу!
К ом ун альн е п ідприєм ство «П лесо» вваж ає за н еобхідн е зап р о в ад ж ен н я в У країн і
м іж народних стандартів рятування та принципів культури д о звіл л я на воді. П ер ед ач а
досвіду та трад и цій - зап орука безпеки в майбутньом у. За резу л ьтатам и сп івп рац і н аш о го
підприєм ства із В аш ою організацією протягом останніх трьох ро ків на водой м ах К и єв а у
літній період було врятовано більш е двох сотень життів.
В ивчивш и надані факти та статистичні дані про ступ ін ь ри зи к у та рівень
с м е р ін о с їі через утоплення. КП «П лесо» вваж ає за н еобхідн е р о зв и то к осеред ку
лайф сейвінг руху в У країні. Таким осередком с іа в Л ай ф сей він г клуб В енеція (V enice S u rf
Lifesaving C lub), який було відкрито влітку 2017 року у Гідропарку. П ротягом літнього
сезону на базі клубу вже було організовано ряд превентивних м асових заход ів для молоді
та майстер-класи з безпечного дозвілля біля води, які пройш ли б ли зька д вох тисяч дітей.
З огляду на актуальність та важ ливість питання КП «П лесо» п ідтри м ує ініціативу
розвитку Л айф сейвінг Клубу Венеція та участь В аш ої орган ізац ії у м іськом у конкурсі
проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активн а гром ада» та згодне надати
партнерську допомогу в реалізації п роеіоу.

З ионаї ок),
в о. 1 е н е р а л ьи о іь я и р е к ю р а
ІО сипеи ко О.М .

ТОВАРИСТВО
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
НАЩОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
01004, Київ, вул. Пушкінська, ЗО
Тел. 235-01-57; факс (044) 288-16-58,235-10-96
e-mail.

Н а№

+

UKRAINIAN
RED CROSS SOCIETY
NATIONAL COMMITTEE
30, Pushkinska St., Kyiv, 01004, Ukraine
Tel. 235-01-57; fax (044)288-16-58, 235-10-96
e-mail: n^tipnal@r6d.crpgfi'Prg, m
nc.fin@redcro8s,org.ua

<^9

Т7-

вщ

Г ОЛОВІ громадської
«Пляжний патруль»

організації

Марченко О. В,

Шановний Олеже Володимировичу!
Товариство Червоного Хреста України переконалось на практиці в дієвості
та результативності роботи Вашої громадської організації. З огляду на
актуальність проблематики, а саме - високий рівень смертності та травматизму на
водних об’єктах столиці, робота Вашої організації надзвичайно важлива і, згідно
статистичних даних, має високу ефективність.
Згідно з міжнародними стандартами порятунку на воді, найважливішим
інструментом є превентивна діяльність - майстер-класи для дітей, заходи для
молоді, залучення волонтерів, тренінги, семінари, навчання тощо для кожного
представника громади. У міжнародній практиці базою для подібних заходів
виступають лайфсейвінг клуби. Завдяки роботі Вашої організації подібний
осередок відтепер функціонує і в Києві.
Опираючись на зазначені дані та власний досвід співпраці Товариства
Червоного Хреста України з громадською організацією «Пляжний Патруль», ми
підтримуємо ініціативу розвитку Лайфсейвінг Клубу Венеція та участь Вашої
організації у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: прозора влада
та активна громада». В подальшому ми згодні надати всю можливу партнерську
допомогу в реалізації наших спільних проектів та в роботі Лайфсейвінг Клубу
Венеція.
З повагою

Перший заступник
Генерального директора

В.В. Шелоков

К о д 00016797 Рисунок >fe 2600227165ЙВ02 в AT «УврСиббвнк», МФО 351005
Вшяапша рисунок №26004271658800 EUR, USD. CHF вАТ «УкрСиОбпиш», МФО 351005
Code 00016797 Acxxmirt № 26002271658802 in JSC «UKRSffiBANK» MFO 351005
Currency Bccoum №26004271658800 BUR, USD, CHF in JSC «UKRS1BBM4K)», MFO 351005

і
ДЕРЖ АВНА Ф ІСКА Л ЬН А СЛ У Ж БА У КРА ЇН И
ГО Л О ВН Е УП РА ВЛІН Н Я ДФ С у м. КИЄВІ
ДЕРЖ АВНА ПОДАТКОВА ІН С П ЕК Ц ІЯ у С В Я Т О Ш И Н С ЬК О М У РАЙОНІ
ГО Л О В Н О ГО У П РА ВЛ ІН Н Я ДФ С у м. КИЄВІ
вул. Верховинна, 9, м. К иїв-115, 03115, тел.(044) 591-62-29, тел./факс (0 4 4 ) 591-62-66
w w w .sfs.gov.u a : e-mail: dpi sv@ukr.net Код ЄДРПО У 39513550

№

н а№

В ІД

РІШ ЕННЯ № 169/26-57-12-04-41
в ід 0 1 .0 9 .2 0 1 6 р о к у
X про в к л ю ч е н н я

□ про виключення

□ про повторне включення

□ про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру непірибуткових установ та організацій або
□ про зміну ознаки неприбутковості
X про п р и с в о єн н я п ід п р и єм с тву , у стан о в і, о р га н іза п ії о зн ак и н еп р и б у тко в о сті (за
результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом
133.4 статті 133 П одаткового кодексу У країни)
України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)

код 40191980 ГРОМ АДСЬКА ОРГАНІЗАЦ ІЯ
"ПЛЯЖ НИЙ П А Т РУ Л Ь ”
(код згідно з ЄДРПОУ, повне найменування підприємства, установи, організації)

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації від
р. № ___ , ознака неприбутковості_________________

20

(заповнюється у разі повторного включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру, або зміни ознаки

О знака неприбутковості

003 2

Д ата присвоєння ознаки неприбутковості

0 1 .0 9 .2 0 1 6

Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та
організацій, починаю чи з якої визначається строк безперервної реєстрації
неприбуткової організації
_ __

0 1 .0 9 .2 0 1 6

Підстава*
(зазначаються пункти, статті, назва нормативно-правового акта та положення установчих документів, які не відповідають вимогам ГІодатковоі о
кодексу України та законів, на підставі яких прийнято рішення про відмову у включенні підприємства, установи, організації до Рсгсфу
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру)
"

В.о. начальника ДНІ

Ю .М . Вапюк

(найменування посади особи контролюючого органу, яка прийняла
рішення)

(ініціали та прізвище)

МП

Примірник рішення отримано:

найменування посади особи підприємства, установи, організації, яка
отримала рішення)

2016 року
‘ Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, органі
виключення з Реєстру.

у М.КИЄВІ
8834/10 2 6-57-1 2-0 4- Ов д ОІ .09.2016

ДПІ !^СВЯТОШ ИНСЬКОМ У РАЙОНІ ГУ Д ФС

100100883400906416

установ та організацій або

о
о
го

Оо
со

м.Київ, Святошинське районне управління юстиції у місті Києві,
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СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПЛЯЖНИЙ ПАТРУЛЬ»
(нова редакція)

2 9 СЕР 2016

м. Київ, 2016

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

Цей Статут визиачає порядок діяльності, реорганізації і припинення громадської
організації «Пляжний патруль», яка створена на підставі рішення Установчих зборів
засновників громадської організації «Пляжний патруль» від «01» грудня 2015 року

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Громадська організація «Пляжний патруль» (далі - Організація) є громадською
неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх
членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації українською мовою - Громадська організація
«Пляжний патруль».
1.3. Скорочене найменування Організації українською мовою - ГО «Пляжний патруль».
1.4. Повне найменування Організації англійською мовою - Non-govemmental organization
«Beach Patrol».
1.5. Скорочене найменування Організації англійською мовою - NGO «Beach Patrol».
1.6. Громадська організація «Пляжний патруль» 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 у своїй діяльності незалежна, непідзвітна та непідконтрольна органам
державної влади та місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об’єднанням, іншим
організаціям найманих працівників, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян,
крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
1.9.
Організація, здійснюючи статутну діяльність, співпрацює з органами державної влади
відповідного рівня, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними
особами будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, профспілками та їх
об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.
1.10. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
1.11. Організаційно-правова форма: громадська організація.
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.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.
Організація є юридичною особою за українським законодавством, здійснює свою
діяльність на території Україїш у відповідності з чинним законодавством України,
міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а
також цим Статутом.
2.2.
Права юридичної особи Організація набуває з дати її державної рес
проводиться в порядку, передбаченому Законами України «Про громадськр)6б^найійя>ї
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
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2.3.
Організація має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності з
річними фінансовими та іншими планами, має право відкривати рахунки в установах банків,
в тому числі й валютні.
2.4.
Організація з метою виконання статутних цілей та завдань має право здійснювати
необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом
порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, участі в їх
діяльності або в інший, не заборонений законом спосіб.
2.5.
Організація відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, на яке за
чинним законодавством України може бути звернуте стягнення.
2.6.
Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями
Організації, так само, як і Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави,
крім випадків прямо передбачених законом.
2.7.
Організація може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів,
асоціацій, федерацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій,
підтримувати прямі міжнародні зв'язки, а також укладати відповідні міжнародні угоди.
2.8.
Організація може створювати об’єднання організацій, вступати до таких об’єднань та
виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених статутами
об’єднань таких організацій.
2.9.
Організація має свою печатку, штампи та символіку (прапори, емблеми тощо), які є її
символами і відмітними знаками. Символіка Організації не відтворює державні чи релігійні
символи або символіку інших юридичних осіб. Зображення емблеми Організації
розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо. Зразки емблеми та
іншої символіки Організації затверджуються Правлінням Організації і можуть бути
зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України. Зразки печатки та штампів
затверджуються Головою Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації
відповідно до закону.

СТАТТЯ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1.
Основною метою діяльності Організації є захист громадян в сфері забезпечення
безпеки на воді (включаючи водні об’єкти, землі водного фонду, морські води, пляжі,
басейни, прибережні захисні смуги, острова, акваторії річок, ставків, озер, штучних водойм
усіх форм власності та підпорядкування) і задоволення та захист законних соціальних,
економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
3.2.
Основними завданнями Організації є:
3.2.1. участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави у сфері
забезпечення безпеки на водних об’єктах;
3.2.2. запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах на території
України, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій;
3.2.3. координація та консолідація дій членів Організації для досягнення позитивних
результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування новітніх способів
забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах;
3.2.4. термінове реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на
загальнодержавного, місцевого значення, а також на водних об’єктах пр^
для проведення відповідних рятувальних робіт.
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3.2.5. створення ефективної системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів;
3.2.6. патрулювання пляжів, басейнів, прибережних захисних смуг, акваторії морів, річок,
ставків, попередження потенційної небезпеки для відпочивальників;
3.2.7. рятування людей на водних об'єктах і територіях, надання у можливих межах
невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для
життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;
3.2.8. розробка планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що
обслуговуються Організацією;
3.2.9. участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів
матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;
3.2.10. проведення інформаційного збору і обробки даних щодо нагляду та контролю за
станом потенційно небезпечних водних об'єктів;
3.2.11. організація ремонту та технічного обслуговування рятувальних засобів.
3.3.
Основними завданнями Організації щодо захисту прав і законних інтересів своїх
членів на законодавчому рівні у економічній та соціально-трудовій сферах є:
3.3.1. надання послуг щодо представництва та захисту прав і законних інтересів членів
Організації у судових, правоохоронних і фіскальних органах, а також щодо надання
юридичної допомоги членам Організації;
3.3.2. контроль за виконанням сторонами соціального діалогу зобов'язань за угодою
відповідного рівня.
3.4.
Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація здійснює господарську
та іншу діяльність у встановленому порядку;
3.4.1. представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами
державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб'єктами
соціального партнерства;
3.4.2. сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із
підприємствами, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими
закладами тощо;
3.4.3. поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї
діяльності;
3.4.4. сприяє підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;
3.4.5. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових
прав;
3.4.6. виступає стороною у колективних переговорах на галузевому рівні, в укладанні та
виконанні відповідної угоди;
3.4.7. організовує проведення спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів
між сторюнами соціального партнерства;
3.4.8. бере участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод, а також в
межах своїх повноважень укладає колективні договори і угоди, здійснює контроль та
забезпечують їх виконання;
3.4.9. сприяє вирішенню індивідуальних, колективних трудових спорів;
3.4.10. сприяє налагодженню роботи з управління персоналом;
3.4.11. проводить незалежну громадську експертизу проектів законів та
правових актів з питань відносин у сфері забезпечення безпеки на
соціально-трудових, економічних відносин, програм зайнятості, охорони праш, (іровежннж
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податкової, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої
висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів для
внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів;
3.4.12. бере участь у формуванні сторони у тристоронніх або двосторонніх органах
соціального партнерства;
3.4.13. бере участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях;
3.4.14. координує діяльність членів Організації, пов'язану із забезпеченням безпеки
населення на воді, із виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм,
підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;
3.4.15. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;
3.4.16. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними
закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних
процесів;
3.4.17. сприяє в отриманні фінансової допомоги для розвитку та виконання статутних цілей
та завдань інших громадських організацій відповідного виду;
3.4.18. створює підприємства, установи, організації для виконання статутної мети
Організації, в тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри
тощо;
3.4.19. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних
питань своєї діяльності;
3.4.20. консультує членів Організації та надає їм інформаційну допомогу з питань їхньої
поточної діяльності;
3.4.21. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів про практику
застосування норм трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних
трудових спорів, розгляд цих питань в судових органах;
3.4.22. бере участь в інформаційній, редакційно-видавничій та виставково-ярмарковій
діяльності у відповідності до чинного законодавства України з метою поширення інформації
щодо своєї діяльності і пропагування своїх ідей та мети;
3.4.23. нагороджує грамотами та відзнаками громадян та членів Організації за високі
досягнення діяльності у сфері забезпечення безпеки на воді;
3.4.24. здійснює організацію навчання громадян та членів Організації про що видає
відповідне свідоцтво.
3.5.
Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах,
передбачених цим Статутом.
3.6.
Повноважні представники Організації, залучаються в установленому порядку,
органами місцевого самоврядування до розробки та обговорення проектів актів та рішень.
3.7.
Організація взаємодіє з профспілками, їх об'єднаннями на принципах соціального
діалогу.
3.8.
Організація співпрацює з організаціями, що представляють інтереси підприємців та
ішпих суб'єктів господарювання, їх об'єднаннями. В тому числі, шляхом уклааання окремих
угод.
3.9.
Організація може брати на себе зобов'язання представляти та за хи ій і^ ^ ї^ ^ ^ ^ а
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3.10. Організація може здійснювати іншу діяльність по захисту та представництву інтересів
своїх членів, в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГО «ПЛЯЖНИЙ ПАТРУЛЬ»
4.1.
ГО «Пляжний патруль» має право:
4.1.1. обстежувати об'єкти і території, що нею обслуговуються, з метою профілактики
виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;
4.1.2. вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання
правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;
4.1.3. переміщувати і зосереджувати спеціальне устаткування, транспортні засоби, інші
матеріальні засоби рятувально-водолазного призначення з метою забезпечення відповідного
рівня їх готовності до дії за призначенням;
4.1.4. проводити учбово-методичні збори, семінари, науково-практичні конференції,
скликати у встановленому порядку наради з членами Організації.
4.2.
ГО «Пляжний патруль» зобов'язана:
4.2.1. дотримуватись вимог чинного законодавства у сфері захисту цивільного населення;
4.2.2. забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за
строком виконання прийнятих на себе обов'язків;
4.2.3. забезпечувати наявність необхідного устаткування для проведення робіт з ліквідації
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та прилеглих до них територіях;
4.2.4. постійно підтримувати високий рівень професіоналізму особового складу для
проведення рятувальних робіт.

СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1.
Членами Організації можуть бути усі іромадяни України та іноземці які досягли 18
років, прагнуть досягнення мети діяльності, визнають Статут Організації, виявили згоду
виконувати його вимоги і сплачують вступні та членські внески.
5.1.1. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків визначається Правлінням
Організації.
5.1.2. Вступний внесок сплачуються протягом 10 днів після прийняття рішення про прийом
нового члена Організації у розмірі затвердженому Правлінням Організації.
5.1.3. Членські внески сплачуються Членами Організації щороку в порядку та розмірі
затвердженому Правлінням Організації.
52.
Прийом членів до Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі їх
заяви.
5.3.
Членам Організації видаються посвідчення встановленого зразка.
5.4.
Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності,
незалежно від їх статусу, майнового стану та інших ознак,
5.5.
Членство в Організації припиняється у зв’язку із;
5.5.1. Рішенням члена Організації щодо виходу зі складу Організації;
5.5.2. припинення діяльності члена Організації відповідно до законодавства^іфмйь^^^
5.6.
Будь-який член Організації має право вийти з неї, але не рашше^^сяця
повідомлення Правління Організації про свої наміри.
Ш
^
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5.7.
У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації
діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не
повертаються.
5.8.
Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і
члени - за зобов'язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним
законодавством України, цим Статутом, документами Організації чи окремими угодами між
Організацією та її членами.
5.9.
Керівні Органи Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації
щороку на Конференції Організації.

СТАТТЯ 6. КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1.
Вищим керівним органом Організації є Конференція до складу якої входять всі члени
Організації, яка скликається один раз на один рік за рішенням Правління Організації,
Головою або за вимогою не менше 1/3 членів Організації. Про час скликання, порядок
денний, норми представництва делегатів Правління Організації оголошує не пізніше як за
один місяць до дати скликання Конференції.
6.2.
Норми представництва на Конференції встановлюються Правлінням Організації.
6.3. При вирішенні питань на Конференції кожний делегат має один голос.
6.4. Підрахунок голосів на Конференції здійснюється Мандатною комісією.
6.5.
До виключної компетенції Конференції належить:
6.5.1. затвердження Статуту Організації (вперше Статут затверджується Установчим
з’Ьдом);
6.5.2. внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
6.5.3. прийняття рішень про реорганізацію Організації, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
6.5.4. прийняття рішень про припинення діяльності Організації;
6.5.5. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її
довгострокових програм, планів та звітів про їх виконання;
6.5.6. обрання Правління, Голови. Ревізійної та Мандатної комісії Організації;
6.5.7. розгляд та затвердження звітів Голови, ревізійної та Мандатної комісій Організації,
оцінка їх діяльності;
6.5.8. прийняття рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.
6.6.
Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 3/4 обраних
делегатів.
6.7.
Позачергове скликання Конференції Організації здійснюється Головою, Правлінням
Організації або на вимогу не менше 1/3 членів Організації, якщо цього вимагають інтереси
Організації в цілому.
6.8. На Конференції головує Голова Організації.

СТАТТЯ 7. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Керівництво діяльністю Організації
здійснюють Голова та Правління Організації.
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Голова Правління Організації (у разі призначення за потребою - також заступники
Голови Правління Організації за посадами);
члени Правління з представників членів Організації,
Нові члени Організації, представники яких мають входити до Правління Організації,
протягом місяця з моменту прийняття рішення про їх прийом у члени Організації, подають
до Правління Організації кандидатури своїх представників.
7.3. Правління Організації:
7.3.1. за поданням Голови затверджує його заступників;
7.3.2. координує та спрямовує діяльність Організації;
7.3.3. формує основні напрямки діяльності Організації;
7.3.4. координує діяльність членів Організації;
7.3.5. приймає рішення про створення підприємств, господарських товариств, інших
господарських суб'єктів з метою виконання статутних цілей та завдань Організації,
затверджує їх статути чи положення про них;
7.3.6. затверджує правила, процедури, положення про інші виконавчі органи Організації та
інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Організації;
7.3.7. розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання,
встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
7.3.8. затверджує структуру Організації;
7.3.9. утворює комісії, комітети, інші робочі органи Організації, як тимчасові, так і постійне
діючі та затверджує положення про них;
7.3.10. затверджує зразки символіки Організації;
7.3.11. приймає до Організації нових членів та приймає рішення про виключення членів :
Організації у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом;
7.3.12. затверджує представників Організації на колективних переговорах з укладення угош
відповідного рівня та для роботи в інших тристоронніх органах, а також рекомендуі
представників Організації до міжнародних органів та організацій.
7.4.
Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності за ініціативок
Голови або 1/3 членів Правління Організації, але не рідше одного разу на 6 місяців.
Засідання Правління Організації вважаються правомочними, якщо на них присутні не менШ'
2/3 її членів. Правління Оргаііізації приймає рішення більшістю голосів присутніх членв
Правління Організації. Допускається прийняття рішення Правлінням Організації ш л я х о ї
опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається всім членам Правліна
Організації поштою, електронною поштою, факсом. Члени Правління Організації протятої
3-х робочих днів мають повідомити Голову Організації про своє рішення. Рішенн
вважається прийнятим, якщо воно підтримане більшістю членів Правління Організації. 1
разі, коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосії
вирішальним є голос Голови Організації.
7.5.
Позачергові засідання Правління Організації скликаються за ініціативою Голов
Організації або на вимогу не менше 1/3 її членів.
7.6. Правління звітує перед членами Організації на Конференції Організації.
7.7. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом або іні^Еда^ріентол
який підписує Голова Організації.

СТАТТЯ 8. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
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8.1.
Голова Правління Організації (Голова Організації) є вищою посадовою особою
Організації. Голова Організації обирається вперше Установчим з’їздом, а в подальшому Конференцією Організації строком на 1 рік, підзвітний їй та несе перед нею відповідальність
за виконання покладених на нього завдань та функцій.
8.2.
Голова Організації:
8.2.1. представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без
доручення діє від імені Організації;
8.2.2. вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах,
визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
8.2.3. визначає процедуру скликання першого засідання Правління Організації;
8.2.4. скликає Правління Організації, організує підготовку матеріалів та пропозицій для
розгляду Конференцією та Правлінням Організації;
8.2.5. організує роботу Правління Організації, несе персональну відповідальність за
виконання її рішень;
8.2.6. звітує на Конференції Організації про проведену роботу за рік, що минув;
8.2.7. забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференції;
8.2.8. здійснює оперативне керівництво роботою Організації та контролює порядок її
виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Конференцією та Правлінням
Організації програмами та планами;
8.2.9. здійснює управління майном Організації, включаючи фінансові кошти, відповідно до
чинного законодавства та цього Статуту;
8.2.10. вносить пропозиції Правлінню Організації щодо затвердження або звільнення його
заступників, визначає та затверджує їхні функції;
8.2.11. укладає трудові договори з найманими працівниками Організації;
8.2.12. підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;
8.2.13. затверджує зразки печатки та штампів Організації;
8.2.14. розглядає скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Організації, приймає
відповідні рішення;
8.2.15. приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією
Конференції або Правління Організації.
8.3. Голова Організації є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну
сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.
8.4. Рішенням Правління у разі необхідності може (можуть) призначатися заступник
(заступники) Голови.
8.5. У разі відсутності Голови Організації його обов'язки виконує за посадою один із
заступників, про що видається наказ.

СТАТТЯ 9. РЕВІЗІЙНА ТА МАНДАТНА КОМІСІЇ
9.1. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності, коштів
Організації, виконанням рішень Конференції та інших керівних органів Організації, її
фінансовою та господарською діяльністю здійснює Ревізійна комісія.
9.2. Ревізійна комісія обирається вперше Установчим з’їздом.
Конференцією Організації строком на три роки та підзвітна їй. Кільк
вюначається Конференцією.
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9.3.
Ревізійна комісія проводить ревізії не рідше одного разу на рік та здійснює контроль
за виконанням рішень керівних органів Організації. Ревізійна комісія звітує про результати
своєї роботи перед Конференцією. Позачергові ревізії комісія проводить за рішенням
Правління Організації, Голови, або за вимогою 1/3 членів Організації. Ревізійна комісія
інформує Правління Організації та її Голову про результати своєї роботи.
9.4.
Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості
присутніх на засіданні. Засідання Ревізійної комісії є правомочним за умови присутності
двох третин її членів.
9.5.
Ревізійна комісія проводить планові та позапланові перевірки фінансової діяльності
Організації, за результатами яких представляє Конференції Організації річний звіт, інші
звітні документи. На запит Ревізійної комісії Правління Організації, Голова Організації
зобов’язані надати всі необхідні документи, та будь-яку іншу інформацію про діяльність
Організації.
9.6.
Ревізійна комісія Організації в своїй діяльності підзвітна Конференції Організації і
координує свою діяльність з Правлінням Організації.
9.7.
Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке
затверджується Правлінням Організації.
9.8.
Для перевірки повноважень делегатів на Конференції та легітимності кандидатів у
члени Організації створюється Мандатна комісія, яка обирається вперше Установчим
з’їздом, а в подальшому - Конференцією Організації та підзвітна їй. Кількісний склад комісії
визначається Конференцією.
9.9.
Мандатна комісія здійснює також документальну перевірку дотримання порядку
делегування та дострокового відкликання (заміни) членів Правління Організації. Рішення
Мандатної комісії з цих питань є остаточними та оформлюються протоколом, який в порядку
інформації доводиться до відома членів Правління Організації.
9.10. Мандатна комісія може вносити пропозиції щодо виключення з Організації її членів, а
також виконує інші функції, делеговані їй Конференцією або Правлінням Організації.
9.11. Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.
9.12. Діяльність Мандатної комісії регулюється Положенням про Мандатну комісію, яке
затверджується Правлінням Організації.

СТАТТЯ 10. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Майно Організації належить їй на праві власності. У власності Організації можуть
бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше
майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.
10.2. Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди,
що не суперечать чинному законодавству, в тому числі надавати фінансову допомогу для
розвитку та виконання статутних цілей і завдань інших громадських організацій
відповідного виду.
10.3. Функціонуваніія Організації здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих
коштів є;
цільових внесків;

зпдно з

10.3.2. добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших
держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей, творів мистецтва та іншого
майна;
10.3.3. пасивні доходи;
10.3.4. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань.
10.4. Організація може отримувати у володіння та користування майно, що належить її
членам, а члени Організації можуть отримувати у володіння та користування майно, належне
Організації на умовах та в порядку, встановлених окремими угодами між Організацією та її
членами.
10.5. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.
10.6. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників),
членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб - забороняється.

СТАТТЯ 11. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Всі питання, пов'язані зі штатними співробітниками Організації, регулюються
трудовим законодавством України, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи
Організації.

СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Організація може бути припинена шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення,
саморозпуску чи реорганізації на підставі відповідного рішення Конференції організації або
у примусовому порядку за рішенням суду.
12.2. У випадку саморозпуску чи реорганізації Організації Конференцією призначається
ліквідаційна комісія. У разі саморозпуску чи реорганізації Організації за рішенням суду,
ліквідаційна комісія призначається цим органом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний
баланс та подає його на затвердження Конференції Організації. В разі, якщо Конференція
надала відповідне доручення голові ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс
затверджується головою ліквідаційної комісії.
У разі припинення діяльності Організації майнові питання вирішуються відповідно до
Статуту та чинного законодавства України. Після припинення діяльності Організації майно,
надане їй у користування, повертається його власнику. Майно та кошти Організації після
припинення її діяльності передаються відповідним(ій) одній або кільком неприбутковим
організаціям або їх об’єднанням відповідного виду або зараховуються до бюджету за
рішенням Конференції.
12.3. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції. При реорганізації
Організації вся сукупність її прав та обов'язків переходить до її правонаступників.
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СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією в порядку,
визначеному у статті 6 цього Статуту, та оформлюються у письмовій формі.
13.2. Прийняті Конференцією зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній
реєстрації. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх реєстрації.

Голова конференції

О.В. Марченко
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