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)

Г ромадська організація
«ГО ЛО СІЇВСЬКА КРИЇВКА»
«Історичний полігон»
Сприяння розвитку міста Києва у
сфері правової освіти населення та
формування громадянської культури;

Загальна сума кош торису 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, ешаіі

266000,00 грн

Прізвище, ім ’я, по-батькові та посада керівника
проекту, пощ това адреса, телефон, e-mail

199000,00 грн.
Травень - листопад 2018 року
Андрійко Руслан Ю рійович, 03022, м.
Київ, Голосіївський район,
вул. Васильківська, 27, корпус 2, офіс
1,063-566-82-66,
еоіозііузка kruivka@ ukr.net.
Ш вайко Анастасія Сергіївна,
Київ, вул. ІЦербаківського, 57-106.
+38 096-459-42-40

До заяви додається:
1) копія статуту, скріплені печаткою, копії установчих документів;
2) копія ріш ення, що підтверджує включення до Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
3) опис проекту та кош торис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;
4) Копії звіту про використання доходів неприбуткової організації, фінансовий звіт.
Довідка про кадрове забезпечення за підписом керівника громадської організації, скріпленим
її печаткою.
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, залучених до виконання
проекту.

/

ПРОТОКОЛ
установчих зборів засновників громадської організації
«ГО ЛО СІЇВСЬКА КРИЇВКА»

«21» лютого 2016 р.

місто Київ

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).
Обрали: Головую чого на установчих зборах -А ндрій ко Руслан Ю рійович;
Секретаря для ведення протоколу установчих зборів - Ушій Лідія Іванівна
1) Прийняття рішення про затвердження
засновників гром адської організації.
Слухали: Ушій Л. І.

порядку денного установчих

зборів

Голосували:
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити наступний порядок денний установчих зборів засновників
громадської організації:
1. П рийняття ріш ення про визначення мети утворення громадської організації.
2. Прийняття ріш ення про визначення найменування Організації.
3. Прийняття ріш ення про затвердження Статуту громадської організації.
4. Прийняття ріш ення про обрання керівника, органів управління громадської
організації відповідно до затвердженого статуту.
5. Прийняття ріш ення про визначення особи, яка має право представляти громадську
організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені
громадської організації без додаткового уповноваження.
6. Прийняти ріш ення про обрання ревізора Організації.
7. Прийняття ріш ення про призначення Головного бухгалтера Організації.
8. Прийняття ріш ення про визначення особи, яка має право представляти громадську
організацію для здійснення реєстраційних дій.
1) Прийняття рішення про визначення мети утворення гром адської організації.
Слухали: Ушій Л. І, А ндрійка Р. Ю.
Запропоновано утворити громадську організацію з метою реалізації соціальних проектів,
спрямованих на здійснення культурно-просвітницької, освітньої, наукової, розважальновиховної діяльності серед киян та надання соціальної допомоги мешканцям столиці;
вироблення та здійснення програм соціальної допомоги киянам; організації та проведення
культурно-просвітницьких, освітніх, наукових, розважально-виховних заходів, фестивалів,
круглих столів; вироблення дієвого механізму взаємодії з органами держ авної влади та
місцевого самоврядування у сфері культури; створення сприятливих суспільних тенденцій
у столиці; сприяння розвитку та реалізації державних, гр о м ад ськ и х і бізнес проектів,
спрямованих на розвиток та покрашення соціальних умов населення столиці; сприяння
забезпеченню миру, стабільності, розвитку, процвітання України, взаєморозумінню та
співпраці, реалізації демократичних цінностей громадянського суспільства та верховенства
права.

Голосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.
Вирішили: Утворити громадську організацію з метою реалізації соціальних проектів,
спрямованих на здійснення культурно-просвітницької, освітньої, наукової, розважальновиховної діяльності серед киян та надання соціальної допомоги мешканцям столиці;
вироблення та здійснення програм соціальної допомоги киянам; організації та проведення
культурно-просвітницьких, освітніх, наукових, розважально-виховних заходів, фестивалів,
круглих столів; вироблення дієвого механізму взаємодії з органами держ авної влади та
місцевого самоврядування у сфері культури; створення сприятливих суспільних тенденцій
у столиці; сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів,
спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення столиці; сприяння
забезпеченню миру, стабільності, розвитку, процвітання України, взаєморозумінню та
співпраці, реалізації демократичних цінностей громадянського суспільства та верховенства
права.
2) Прийняття рішення про визначення найменування Організації.
Слухали: Ушій Л. І.
Запропоновано затвердити найменування громадської організації в наступному вигляді:
Повне найменування Організації:
ГРОМ АДСЬКА О РГАН ІЗАЦ ІЯ «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИ ЇВКА»,
Скорочене найменування Організації:
ГО «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИ ЇВКА»,
Г олосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.
Виріш или: Затвердити найменування громадської організації в наступному вигляді:
Повне найменування Організації:
ГРОМ АДСЬКА О РГАН ІЗАЦ ІЯ «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИ ЇВКА»,
Скорочене найменування Організації:
ГО «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИ ЇВКА»,
3) Прийняття рішення про затвердження Статуту гром адської організації.
Слухали: Ушій Л. І., Д утку Р. О.
Запропоновано затвердити Статут громадської організації.
Г олосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.

-

с

Вирішили: Затвердити Статут громадської організації.
4) Прийняття ріш ення про обрання керівника, органів управління громадської
організації відповідно до затвердженого статуту.
С'лухали: Ушій Л. І.

Запропоновано обрати керівником Організації, Головою О рганізації - А ндрійка Руслана
Ю рійовича, Заступником Голови О рганізації - Ушій Лідію Іванівну.
Голосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішений прийнято.
Вирішили: Обрати керівником громадської організації «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА»
Андрійка Руслана Ю рійовича, паспорт серія МЕ № 157716, виданий Голосіївським РУГУ
МВС України в м. Києві, 6 серпня 2002 року. Обрати також Андрійко Руслана Ю рійовича
Головою
громадської організації «ГОЛОСІЇВСЬКА
КРИЇВКА»
відповідно до
затвердженого статуту;
Обрати Заступником Голови громадської організації «ГОЛОСІЇВСЬКА
КРИЇВКА»
Ушій Лідію Іванівну, паспорт серія паспорт МЕ № 766709, виданий
Голосіївським РУГУ МВС 21 вересня 2006 року.
5) Прийняття рішення про визначення оеоби, яка має право представляти громадську
організацію у правовідносинах з держ авою та інш ими особами і вчиняти д ії від імені
громадської організації без додаткового уповноваженця (далі - особа, уповноважена
представляти громадську організацію).
С'.іухалп: Ушій Л. І., А ндрійка Р. Ю., Дутку Р. О.
Запропоновано надати право представляти О рганізацію у правовідносинах з державою та
іншими особами і вчиняти від імені О рганізації дії без довіреності Андрійку Р. Ю., Ушій Л.
І. та Дутці Р. О.
Г олосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.
Виріш или: Визначили, шо А ндрійко Р. Ю. є особою, шо уповноважена представляти
громадську організацію «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА» без довіреності.
Визначили, шо Ушій Л. І. є особою, шо уповноважена представляти
громадську організацію «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА»т без довіреності.
Визначили, шо Дутка Р. О. є особою, що уповноважена представляли
громадську організацію «ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА» без довіреності.
6) Прийняти ріш ення про обрання Ревізора Організації.
Слухали: Ушій Л. І., Дутку Р. О.
Запропоновано обрати Ревізором О рганізації Дутку Р. О.
Г олосували:4
Присутні: 4
За: 4
Проти: О
Рішення прийнято.
Вирішили: О брали Дутку Радислава О лександровича, 08.02.1994 р. н., паспорт серія СЕ
№ 536147, виданий Івано-Ф ранківським РУ ГУ МВС України в Івано-Ф ранківській області
26 кві гня 2010 року. Ревізором Організації.

Д о д а т о к 1.
Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах;
N
п/п

П ІБ

Дата народження

1.

Андрійко Руслан Ю рійович

19.07.1986

2.

Ушій Лідія Іванівна

23.03.1981

3.

Д утка Радислав Олександрович

08.02.1994

П ідпис

^

__

4.

Павлюк Д м итро Анатолійович

02.12.1994

Держ авна по д ап.о ва інспекц ія
у Го п с с іів с ь ко м у районі Го л овного
упр а вл ін н я ДФ С у м.Києві

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

О Т Р И М А Н О

То ї ї .
Ф ІН А Н С О В И Й ЗВІТ
суб’єкта малого підприєм ництва
КОДИ
^

^

Підприємство
Територія
Г
Організаці йно-правова
форма господарювання

(Р*'«’ місяць, число)
за ЄДРПОУ
заКО АТУУ

г

7 6Ї'

^

~и

Вид економічної діяльності

01

Аор<^с>о

КВЕД

Середня кількість працівників, осіб
Одиниця виміру: тис. ф н з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

Форма № 1-м

1. Б аланс
на

20

1801006

р.

Актив

Код
рядка

1

2

І. Н еоборотні а кти в и
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби;
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
У сього за розділом І

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

II. О боротні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі 3 податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1100
поз
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190

У сього за розділом II

1195

III. Необоротні активи , утрим увані для продажу, та
групи вибуття
Б ал ан с

К одзаД К У Д

1200
1300

І

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду

3

4

(

)

(

)
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В і д м іт про одержанкй
(штішп контролюючого ор п яу, долкого подйєтьсд Звіт ПрО'«
доходів (прибутюв) неприбуткове^ органшціі)

с /

2іг

ЗАТВЕРДЖЕНО
№ккз Мініітерствв фінансів України
1 7 « { ш а І0 1 б р о к > '№ М З
Су редаюої НАКазу Міністерства ({шансів Укрвїки
від 28 квітня 2017 року Л 469)

_

ЗВІТ
провгпсористяннядоходів(прибутків)неприбутковоїоргаїгізацВ

1
2

Зштний (податковий) період
року

Місяць

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється
року

М ісяц ь'

1

1
І

4

Рік

Рік

Неприбуткова установа (оргатзац ія)^^7^/< ЇГ 7й Г > г/С 2 с?
(повнеМЬяиуваїба ЗГІДНОзреестрв|(йншаидоі^&&гвт

4
5

Код згідно 3 ЄДРПОУ

Звітний
Звітнийновий
Уточнюючий

^
^

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Податкова адреса:

г

,

, оС _, О

^ ^ 'о

<

6

Поштовий і
Телефон
Мобільний
телефон

.^

0 3

Факс

і

Рішення ігоо включення неприбуткової організааЯ до Реєстру неприбуткових установ та
і організацій:

датаЛ в О У . ^ / ^
^

Ознака неприбутковості організації

./ а г У С /< ^ '

у

'

■ннд контроаоюнДго оргаиу> до якого подасться Звіт щж> внкориспніц доододв (пр>фупав) неприбутковоі <^гвнізації)
(кайііенувіннд

Показники

Сума

Код рядка
2

1

3

Ч астин а І
Доходи неприі^утковаї органЬацП (сума р я ж і в 1.1 - 1 .1 1 )
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організаціО за загальним фондом
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальвих рахунках, що перейшли з попереднього року
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї
установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом
дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або
у межах технічної допомоги
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неіфибуткоиої
(добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних органЬацій
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому

1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
чис.ті:
1.6.1
благодійна допомога
1.6.2 ГД
гумакітариа допомога
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених
відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження лікарських засобів та медичних виробів,
засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення а також інших товарів,
виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно
перераховані (передані) Збройним Силам Укршни, Національній гвардії України, Службі безпеки України,
1,6.3
Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ
України, Управлінню дсржавіюї охорони >ї:раїііи, Державній службі спеціального зв’язку та зяхисту інформації
Укршни, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з ’єднанням, військовим
частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для
потреб забезпечення проведення антнтерорнстичної операції
1.7
пазові, пспіодичні. цільові внески та відряхуваиня засновників і яленів
1.8
сума ко ш ів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне заосзпсчсння
1.9
пасивні доходи
вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,

1.10

приєднання або перетворення)
ІНШІ доходи
N
Видатки (витрати) неприбуткової органЬ ацВ (сума рядків 2.1 - 2.6)
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в

1.11
2

установленому порядку кошторисів
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в
установленому порядку кошторисів
вартість активів (коштів або майНа), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для
фінансування видатків на утримання неприбуткової організаціі, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної)
діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій
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2.3
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2,4

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4.1
2.4.2 ГД

благодійна допомога
гуманітарна допомога
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених
відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, л ік ^с ьк и х засобів та медичних виробів,
засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів,
виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно
перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України,
Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ
України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв ’язку та захисту інформації
України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим
частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримзтоться за рахунок коштів державного бюджету, для
потреб забезпечення проведення аніитерориетичної операції
вартість активів, переданих іншим неприбітковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті
ліквідапії (злиття, поділу, приєднання або перетворення)______________________________________________
інші видатки (витрати)
Ч астина II
СУма операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:
гуманітарна допомога
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі ін ш і ніж
фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цітей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності,
передбаченої законом для релігійних організацій
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне
(від’ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової органЬації,
який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7 -9 Звіту про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації (+, -) Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені сере,п засновників (учасників),
членів неприбуткової організації працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб
О б’єкт оподаткування (рядок 3 т рядок 4)

2.4,3

2.5

2,6
3
3.1

В иправлення пом илок ’’
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне
(від’ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7 -9 Звіту про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації (+, -)
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому
виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 8 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7 -9 Звіту про
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 стагтті 129 глави 12 розділу П Податкового
кодексу України, або рядок 9 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Звіті про використання до.ходів (прибутків)
неприбуткової організації (рядок 7 x 3 % )
j

ГД ’

|

Звіт про
Наявність поданих до Звіту про
Звіт про
Баланс
фінансові
використання доходів
(Звіт про результати
рух
(прибутків) неприбуткової
|>інан-сови ('Звіт про грошових
оргонЬапії додатків - форм
коштів
й стан)
сукупний
фінансової звітності
дохід)

—

3.2
—

4

5

_

6

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х - ^ /100)

Наявність додатків '

___

ГД

__
■-----

7

8

—

9

---

10
ФЗ *

Звіт про
власний
капітал

Примітки
до річної
фінансової
звітності

Фінансовий звіт
суб’єкта малого
підприємішцтва

Баланс

Звіт про
фінансові
результати

Спрощений
Звіт про
фінансовий звіт
суб’єкта малого
результати
підприємництва
фінансової
Звіт про
діяль
ності
Баланс
фінансові
результати

Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до
пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

Наявність
.доповнення

Зміст доповнення

Ks з/п
1

Інформація, наведена у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатках до нього, є достовірною.

І Дата подання

і / / ! ~ О .У

Керівник (уповноважена особа)

(ресстращйкий номер облікової картки платника податків «бо серія (за наявності) та ні
наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальні за ведення
бухгалтурського
облік) )
бухгалтерського облік>)^

Оніціалн та прізвище;

(реєстраційний номер обліісов<й картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта")
' Зазначається н о м ^ календарвіого їлсяця. в якому Пі^їушеко вкмопі пункту 133.4 статті 133 розділу III Податковеє о кодексу Укршии та нарахсфане податк<»е зсвов'язання з подапсу на прибуток
пцшїжсмсів. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організаїш складається за період з початку року (або з початку визнання організащі непрнбупсовсво в устаиовпенсму порядку,
якщо таке визнання відбутюся газкіше) по останній день шсяія, в яко»^ вчинено таке порушення.

Зазкачасться базоп (основна) ставка податку на прибуток у &іа<ютк&х, яка ветаковпена луїнгтом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Запсшнюсться уразі самостійного виправданняло»лпки(ок) ішіжсм уточнемня тюказяиив :&ітупро вгаорнстаннядоходів (г^жбупав) нетрнбупсовоі організааії відповідно до статті 50 глави 2 розгалу
II Податкового кодекс>' УкрЛки.
йдповідких иптютах проставдаегея яо^зчкз я-^.
'Зопсвніосгься у разі здійснеякя операшЛ з гуманітарною допомогою
^Подасткі відповідно до пуївсгу46.2 статті 46 роаділу І Псдаткового кодексу Украінпразом зі Звітомпро викорнстання доходів (прибутків) непркб\тксв»Мс^ганізації Фінансова зві«іість е додатком до
Звіту про використаннядоходів (прнб>тхів) непркбутхсвої організаціі та Лсіч) невід'ємною чнсткною.
Заповнюсться бюджетнюві устаїклами (с^анізаідяни).
“Заповнюсткся у разі подвяня рахм н Заігом про використання дохсдів (пі»гбутюв) неприбуткшгй організації доповнення.
Се{пя(за нашосп) та номер гашорта зазначаються діія фізичних осіб, т мають відміткуу ласлорп про право здійснк»атн будь-які шіатеяа за серісюта ном^юм паспорта.
Ця частина Звіту про використання доходів (при^ттсів) неприбутковоі організації заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого
органу, до якого подасться Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Відмітка про внесешія даних до електронної бази податкової звітності_______________________*’__ ’*______________20_____ року

(посадова (службова) особа контрошоючого органу, до дмго подасться ^іт про вяхористакня доходів (прибутків) неприбуткової о^уаноаца (шдпис, інішалн. прізвище))
За результатами камеральної перевірки Звіту' про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (потрібне позначити)
\ порушень (помилок) не виявлено

20

І____ І складено акт від " __” ________

року

20 __

року Хз

(посадова (службода) особа контролюючого органу, до якою іюдаеться Звіт про використання доходів
(прибутків) неприбутксвя організаціі
________________________________________________
(тдпнс, ініїдвяи. прізвища))

2650 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
________ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ________

РІШ ЕННЯ № 1726504600242
в ід О І.0 3 .2 0 1 7 ___________________________

X

^оку

про вкл ю чен н я
про ви кл ю ч ен н я
про повторне вкл ю ч ен н я
про відмову у вклю ченні
підприєм ства, устан ови, о р ган ізац ії до/з Р еєстру неприбуткових устан ов т а орган ізац ій або
ір о зм іну о зн ак и неприбутковості
про п р и сво єн н я підприєм ству, установі, організації озн ак и неприбутковості (за резул ьтатам и
п ід тверд ж ен н я відповідності неп рибуткової о рган ізац ії вим огам , встан овлен им пунктом 133.4
статті 133 П одаткового к о д ексу України)

Ріш ення п р и й н яте н а під ставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 40297785
П одаткового ко д ексу У країни та р еєстр ац ій н о ї заяви (за формою № 1-РН)__________
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА"
П опереднє ріш ен н я про вкл ю ч ен н я до Р еєстру неприбуткових устан ов та о р ган ізац ії
від
2 3.03.2016________________р. №
4 5 /2 6-50-12-04-12
_о зн а к а неприбутковості
0006 - Гром адські організації
О знака неприбутковості
Дата при своєння о зн ак и неприбутковості
Дата скасуванн я о зн ак и неприбутковості
Дата вклю ченн я н еп ри буткової о р ган ізац ії до Р еєстру неприбуткових
установ та організацій , п о ч и н аю чи з якої^визцачається строк
б езперервної р еєстр ац ії неприбуткрйбію їїганізаціік^

Э032 - гром адські об'єднання;
01.03.2017
23.03.2016

Підстава*
П ерш ий засту п н и к н ач ал ь н

КУШНАРЬОВА ЮЛІЯ
ВАЛЕРІЇВНА

П рим ірник р іш ення отрим ано:
керівн и к

АНДРІЙКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ
М Д -і^ н а я в н о с т і)

01.03.2017

року

♦Заповню ється у р а зі відмови у вклю ченн і підприєм ства, установи, о р ган ізац ії до Реєстру
неприбуткових установ т а о р ган ізац ій або виклю чен ня з Реєстру.

витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
В ідп ов ід н о д о статті 11 Закону України "Про дер ж авн у реєстрац ію ю р и ди ч н и х осіб,
фізичних осіб-п ідпр иєм ців та громадських формувань" на запит:
від 08.03.2016 за
№ 1000712145 станом на 08.03.2016 відповідно д о наступних критеріїв пошуку:

И аіш еиуваиня ю ридичної особи:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Голосіївська

криївка
надається

інформація з Є д и н ого держ авного реєстру ю р иди чн их осіб, ф ізичних осіб -

підприємців та громадських формувань (Є Д Р ) у кількості 1 записів:

Запис 1
П овис наїш сиування ю ридичної особи та скорочене у р а зі його наявності:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА", ГО "ГОЛОСІЇВСЬКА
КРИЇВКА"
Повне та скорочене найменування ю ридичної особи англійською м овою у р а зі їх
наявності:

відомості відсутні
Ідент ифікаційний код ю ридичної особи:

40297785
Організаційно-правова форма:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Ц ентральний чи м ісцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належ ит ь
держ авне підприємст во або частка держ ави у ст ат ут ному капіт алі ю ридичної особи,
якщ о ця частка ст ановить не м енш е 25 відсотків:

відомості відсутні
М ісцезнаходж ення ю ридичної особи:

03022, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 27,
КОРПУС 2, ОФІС 1
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П ерелік засновників (учасників) ю ридичної особи, у т ому числі прізвище, ім'я, по
батькові, м ісце прож иваппя, якщ о засновник - фізична особа; найменування,
м ісцезнаходж ення та ідент ифікаційний код ю ридичної особи, якщ о засновник юридична особа:

УШІЙ ЛІДІЯ ІВАНІВНА, індекс 03083, м.Київ, Голосіївський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУД. 54-Б, К В . 308, розмір внеску до статутного
фонду - 0.00 грн.; АНДРІЙКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ, індекс 03127, м.Київ,
Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 126, К В .З ,
розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ДУДТКА РАДИСЛАВ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, індекс 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОСОВА, БУД. 51, КОРПУС 5, КІМНАТА 418, розмір внеску до
статутного фонду - 0.00 грн.; ПАВЛЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ, індекс
03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУД. 58-А,
КВ. 94, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
Д а н і про розм ір ст атутного капіт алу (стат утного або складеного капіталу) та про
дат у закінчення його формування:

0.00 грн.
Види діяльності:
9 4 . 9 9 Д і я л ь н і с т ь інших г р о м а д с ь к и х о р г а н і з а ц і й ,

н. в.

і.

у.

Відомост і про органи управління ю ридичної особи:

відомості відсутні
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, я к і обираються
(призначают ься) до органу управління ю ридичної особи, уповноваж ених предст авляти
юридичну особу у нравовідносш іах з третіми особами, або осіб, як і ліають право
вчиняти д ії від ім ені ю ридичної особи без довіреності, у т ому числі підписувати
договори та дані про наявність обмеж ень щодо предст авницт ва від ім ені ю ридичної
особи:

АНДРІЙКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ, 21.02.2016 - керівник, АНДРІЙКО РУСЛАН
ЮРІЙОВИЧ - підписант, ПАВЛЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант, УШІЙ
ЛІДІЯ ІВАНІВНА - підписант, ДУДТКА РАДИСЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ підписант
Д ат а та номер запису в Єдиному держ авному реєст рі про проведення держ авної
реєст рації ю ридичної особи - у разі, коли держ авна реєст рація ю ридичної особи була
проведена після набрання чинност і Законом України "Про держ авну реєст рацію
ю ридичних осіб, фізичних осіб-ніднрнємців та громадських формувань":

24.02.2016, 1 068 102 0000 042067
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Д ат а держ авної реєст рації, дата та номер запису в Єдиному держ авному реєст рі про
включення до Єдиного держ авного реєст ру відомост ей про юридичну особу - у разі, коли
держ авна реєст рація ю ридичної особи була проведена до набрання чинност і Законом
України "Про держ авну реєст рацію ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

відомості відсутні
Д ат а держ авної реєст рації, дата та номер запису в Єдиному держ авному реєст рі про
проведення держ авної реєст рації ю ридичної особи, яка ут ворена в результ ат і
перетворення:

відомості відсутні
Назва уст ановчого документа:

відомості відсутні
Д а н і про наявність відмітки про те, що юридична особа ст ворюється та діє на підст аві
м одельного статуту:

відомості відсутні
Д а н і про відокремлені підрозділи ю ридичної особи:

відомості відсутні
Д а н і про перебування ю ридичної особи у процесі провадж ення у справі про банкрутство,
санації, зокрема відомост і про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні
Відомості про перебування ю ридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні
Відомост і про строк, визначений засновниками (учасниками) ю ридичної особи, судом
або органом, що прийняв ріш ення про припинення ю ридичної особи, для заявления
кредиторами своїх віш ог:

відомості відсутні
Д ат а та номер запису про держ авну реєст рацію припинення ю ридичної особи, підстава
для його внесення:

відомості відсутні
Д ат а та номер запису про відміну держ авної реєст рац ії припинення ю ридичної особи,
підстава для його внесення:

відомості відсутні
V А
Д а н і про ю ридичних осіб, правонаст упником яких є зареєст рована юридична особа:
-

відомості відсутні
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Д ат а держ авної реєст рації, дата та номер занису в Єдиному держ авному реєст рі про
включення до Єдиного держ авного реєст ру відомост ей про юридичну особу - у разі, коли
держ авна реєст рація ю ридичної особи була проведена до набрання чинност і Законом
України "Про держ авну реєст рацію ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

відомості відсутні
Д ат а держ авної реєст рації, дата та номер запису в Єдиному держ авному реєст рі про
проведення держ авної реєст рації ю ридичної особи, яка ут ворена в результ ат і
перетворення:

відомості відсутні
Назва уст ановчого документа:

відомості відсутні
Д а н і про наявність відмітки про те, що юридична особа ст ворюється та діє на підст аві
м одельного статуту:

відомості відсутні
Д а н і про відокремлені підрозділи ю ридичної особи:

відомості відсутні
Д а н і про перебування ю ридичної особи у процесі провадж ення у справі про банкрутство,
санації, зокрема відомост і про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні
Відомості про перебування ю ридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні
Відомост і про строк, визначений засновниками (учасниками) ю ридичної особи, судом
або органом, що прийняв ріш ення про припинення ю ридичної особи, для заявлення
кредиторами своїх віш ог:

відомості відсутні
Д ат а та номер запису про держ авну реєст рацію припинення ю ридичної особи, підстава
для його внесення:

відомості відсутні
Д ат а та номер запису про відміну держ авної реєст рац ії припинення ю ридичної особи,
підстава для його внесення:

відомості відсутні
V >
Д а н і про ю ридичних осіб, правонаст упником яких є зареєст рована юридична особа:
-

відомості відсутні
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Д а н і про ю ридичних осіб-нравонаст упників: повне найменування та місцезнаходж ення
юридичних осіб-нравонаступників, їх ідент иф ікаційні коди:

відомості відсутні
Номер та дата розпорядж ення про скасування реєст рації випуску акцій, винесеного
уповноваж еною особою Н аціональної ком ісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні
М ісцезнаходж ення реєст раційної справи:

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного
територіального управління юстиції у місті Києві
Відомості, от рим ані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєст рів
органів статистики, М індоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідептифікаційиі коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:

25.02.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
25.02.2016, 265016030854, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468461
(дані про взяття на облік як платника податків)
25.02.2016, 10000000568728, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468461
(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-¥ІІ "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного
реєстратора документів (повідомлень, інформації}, передбачених Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підпрнсмців та громадських
формувань", у з в ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по
батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів статистики про осповтш вид економічної дщ ьп о ст і юридичної особи,
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяіьпості за рік:
9 4 . 9 9 Д і я л ь н і с т ь інших г р о м а д с ь к и х о р г а н і з а ц і й , н . в . і . у .
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ВІДОМОС1 1і єдиного ДЕРЖАВНОЮ РГ( ЄТРУ
НІДНРНЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКТЛЇНН (( ДРНОУ)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОДОС ІЇВС ЬКЛ КРИЇВКА ”
їденіН(|)ікаційний код

І Іравовнй о га і\с с>б'єкта Ю Р И Д И Ч Н А ( Х ’ОІ.А

40297785

Керівник АНДРІЙКО РУСЛАМ ЮРІЙОВИЧ

Bi;upji д н р ж л вію ї ркєс ГРАЦІЇ

Орган державної реєс гранії -

ІОРИДИЧИИХ ОСІЬ ТА ФОІІЧІІИХ ОСІЬ
- ПІДПРИЄМЦІВ ГОДОСПВЄЬКОГ'О
РАЙОНУ РТ('Є1РАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
г о л о в н о г о ТПРИТОРІ.\ЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ у МІС ТІ
КИС’ВІ
Дата первинної реєстрації

24.02.2016

Дата та номер останньої реєстраційної дії

24.02.2016

№ 10 6 8 1020000042067

Місце проведення останньої реєстраційної .тії ВІДДІЛ ДНРЖАВІЮІ РНСС І Р.АИ,П
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- ИІДИРИСМЦІВ TOJ ЮС ІЇВС БКОГО
РАЙОНУ РГСС І РАІ ЦЙІІОЇ СЛУЖБИ
І ОЛОВІ ЮІ О І ГРИ ГОРІ АЛЬІ ЮІ ( )
УИРАВЛІИИЯ ЮСТИЦІЇ У МІС І І
КИЄВІ
Класифікаційні лані:
Місцезнаходження
за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова
(|)орма за КОПОЮ
111с т ит\ ц ій 1іп й с с кто р
економіки за КІСЕ
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03022 М.КИЇВ. ТОЛОСІЇВСБКИЙ Р-И. ВУЛИЦЯ
ВАСИЛБКІВСБКА. БУДИНОК 27. КВАРТИРА
КОРПУС 2. OCDIC І
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

S.I5I Приватні ііскомсрційііі організації, що
обсл>тов\тоть домашні господарства
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ВІДОМОС1 1і єдиного ДЕРЖАВНОЮ РГ( ГТРУ
НІДНРНЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УК’РЛЇНН (( ДРНОУ)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОДОС ІЇВС ЬКЛ КРИЇВКА ”
їденіП(|)ікаційний код

І Іравовіїй е гаі\с с\бУкта Ю Р И Д И Ч Н А ОСОІ.А

40297785

Керівник АНДРІЙКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ

Орган державної реес гранії -

Bi;uiiJi д н і ’ж л в і ю ї р к сс ГРАЦІЇ
ЮРИДИЧНИХ ОСІЬ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІЬ
- ПІДПРИСМЦІВ ГОЛОСІЇВСЬКОГ О
РАЙОНУ РТ(ХД РЛЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
г о л о в н о г о ТПРИТОРІ.\ЛЬНОГТ)
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ у МІС ТІ
КИСВІ

Дата первинної реєстрації

24.02.2016

Дата та номер останньої реєстраційної дії

24.02.2016

№ 10 6 8 1020000042067
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СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА»

КИЇВ - 2016

РОЗДІЛ J. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
(Т а ї їя 1. Громадська організація
Громадська організація “ ГОЛОСІЇВСЬКА КРИ ЇВКА ” (надалі — Організація)
не добровільне громадське об'єднання, яке створене на основі єдності інтересів
гіенів Організації для задоволення своїх законних прав і свобод.
( татгя 2. Н айменування О рганізації
І Іовне найменування громадської організації - “ ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА”
С іа гтя 3. П ринципи діяльності О рганізації
Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, законності,
нльного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового
нгерссу
учасників,
прозорості,
відкритості,
публічності,
а також
для
ірсдсгавницгва інтересів членів Організації в органах державної влади та органах
.неневого самоврядування, шляхом залучення представників Організації до складу
солсгій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади.
(Т агілі 4. ІІравовінТ статус О рганізації
4.1. Організація має повну правосуб’єктність юридичної особи. Організація
іає власну печатку та символіку.
4.2. Організація має право створювати відокремлені підрозділи на території
ілміністративно-територіальних одиниць держави першого рівня (областей,
Квгономиій Республіці Крим, містах Києві та Севастополі).
4..2. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами
а ІНШИМ майном, яке передане Організації учасниками або державою, набуте як
■нсски учасників, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та
•ргаиізаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених
аридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок
ласних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на
нших піде гавах, не заборонених законом.
РОЗДІЛ II. МЕТА, ЗАЕ^ДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАРЗА
ОРГАНІЗАЦІЇ
( л ат гя 5. Мста та завдання О рганізації
5.1 Основною метою створення та діяльності організації є реалізація
оціальних проектів, спрямованих на здійснення культурно-просвітницької,
свігиьої, наукової, розважально-виховної діяльності серед киян та надання
оніальної допомоги мешканцям столиці, які:
5.1.1. С інвалідами, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
варії;

5.1.2. Захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
і брали участь в антитерористичнтй операції (АТО), забезпеченні її проведення або
постраждали внаслідок її проведення;
5.1.3. Є ветеранами війни, учасниками бойових дій, учасниками та ветеранами
АТО, членами їх сімей;
5.1.4. Є волонтерами та іншими особами, які у складі добровольчих
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України або брали участь в АТО;
5.1.5. Є членами сімей загиблих ветеранів війни, учасників бойових дій та
>часників АТО.
5.2. Вироблення та здійснення програм соціальної допомоги киянам,
визначеним у п. 5.1 даного статуту.
5.3. Здійснення культурно-просвітницьких, освітніх, наукових, розважальновиховних заходів, фестивалів, круглих столів та ін.
5.4. Вироблення дієвого механізму взаємодії з органами державної влади га
місцевого самоврядування у сфері культури.
5.5. Створення сприятливих суспільних тенденцій у столиці.
5.6. Сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес
проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення
столиці.
5.7. Сприяння забезпеченню миру, стабільності, розвитку, процвітання
України, взаєморозумінню та співпраці, реалізації демократичних цінносіей
громадянського суспільства та верховенства права.
Стаття 6. Основні напрямки діяльності О рганізації
6.1. Розробка та реалізація проектів та програм, а також участь і сприяння у
здійсненні ініціатив, що стосуються мети і статутних завдань, зокрема:
6.1.1. розробка та реалізація програм надання соціальних послуг особам,
передбаченим у п. 5.1 даного статуту;
6.1.2. організація надання та сприяння в отриманні особами, передбаченими в
п. 5.1 даного статуту, соціально-побутових, психологічних, соціально-недагогічних,
соціально-медичних,
соціально-економічних,
юридичних,
послуг
з
працевлаштування, інформаційних та ін. соціальних послуг;
6.1.3. створення відповідно до розроблених та затверджених програм надання
соціальних послуг центрів надання таких послуг, управління створеними центрами,
координація їх діяльності;
6.1.4. планування, організація, проведення заходів, передбачених п. 5.3 даного
статуту, спрямованих на:
6.1.6. відновлення і розвиток культурного, освітнього, наукового нотенціалу
Києва та України;
6.1.7. підтримку розвитку освіти, науки та культури, всебічне сприяння
підвищенню рівня моралі та духовності в Києві та Україні;
6.1.8. пропагування української національної ідеї серед киян;

6.1.9. сприяння особистісному зростанню, самореалізації, самоусвідомленню
ичн:
6 . 1.10. сприяння впрогшдженню інновацій у сфері культури в м. Києві.
6.2. участь у громадській та політичній діяльності; у розробці, громадському
бговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших
ормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;
6.3. налагодження та сприяння розширенню співробітництва, обміну
освідом, пошуку кращих практик; співпраця з різними суспільними і іншими
стаиовами, організаціями і підприємствами; встановлення і розвиток міжнародних
в'язків, сприяння співробітництву (в т.ч. міжнародному) у сферах, що стосуються
іети і сгагуї них завдань;
6.4. розробка га складання освітніх, науково-аналітичних, методичних і
.овідкових документів та видавнича діяльність;
6.5. співробігництво зі ЗМ1;
6.6. Здійснення іншої діяльності відповідно до положень чинного
аконодавсгва України.
( гагтя 7. Права та обов’язки О рганізації
7 .1 .3 метою здійснення статутної діяльності Організація має право:
мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,
нзначеному законодавством України;
нопуляри'зувати своє найменування (назву), символіку;
відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в банках;
вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої
леї: мсгу га діяльність;
публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;
іроводиги ін())ормаційно-роз’яснювальну роботу;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів
>рганізації у державних органах, неурядових організаціях тощо;
бути членом інших організацій та юридичних осіб;
утворювати відповідно до законодавства інші організації для реалізації
іетн та завдань Організації; бути засновником інших організацій та юридичних осіб
ялповідно до законодавства осередки Організації для реалізації мети та завдань
')рганізації;
організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи й
ісмонсірації відповідно до чинного законодавства для захисту прав та інтересів
шенів Організації;
о б ’єднуватися у спілки, асоціації та інші о б ’єднання, що створюються на
июровільиій основі і сприяють виконанню статутних завдань;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання
ромадям, надавати допомогу в їх створенні;
створювати місцеві осередки в регіонах України;

бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові іа
немайнові права;
вести переговори, укладати договори й угоди, контролювати їх виконання,
одержувати від органів державної влади і у та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян іннінх
к-раїн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань
діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
створювати та реалізувати різноманітні
проекти, запроваджу ваги
програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному
законодавству;
обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями
України та інших країн;
брати участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові
заходи;
організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції,
виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів
державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей
суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
організовувати та проводити культурні заходи;
здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
проводити культурно-освітню роботу;
брати активну участь в установленому порядку в організації виховання >'
молоді та підлітків високих морально - етичних якостей, патріотизму, гоговіюсті до
захисту Вітчизни; сприяти розвитку військово-патріотичного виховання молоді;
здійснювати розробку проектів рішень та проводити г[)омадськ>'
експертизу проектів рішень;
брати участь у розробленні та здійсненні державної політики,
налагоджувати контакти з органами державної влади та місцевого
самоврядування, співпрацювати з ними;
розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства України;
брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого
самоврядування своїх пропозицій;
звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи й відповідним
органам державної влади та місцевого самоврядування щодо прийняття або
внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів;
брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського
об'єднання та важливих питань державного і суспільного ж и п я ;

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
Одьтативних, дорадчих та інш их, допоміжних органів, що утворюються
■нами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення
п л ьтац ій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що
Р'ються сфери їхньої діяльності;
брати участь у формуванні політики охорони здоров’я, освіти та науки
к о м надання пропозицій та експертних висновків до відповідних органів влади і
встановленому законодавством порядку та шляхом участі делегованих
■анізацією членів у роботі громадських рад, експертних рад та інших дорадчих
анів тощо;
захищати права, представляти права та інтереси своїх членів та громадян,
звертаються за захистом;
одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
ходнться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
ізічної інформації;
здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами,
анізаціями столиці, які здійснюють екологічно шкідливу діяльність екологічного
пнодавства;
надавати волонтерську допомогу;
надавати матеріальну, у т.ч. фінансову, допомогу своїм членам,
кн ю в ати всебічний захист їх інтересів, зокрема, сприяти наданню членам
иіальних статусів, почесних звань, нагород, відшкодувань тощо;
самостійно вирішувати питання про надання допомоги її адресатам,
юрнстовувати
цільові
пожертвування,
що
подаються
громадськими
анізаціями, благодійними організаціями та фондами на реалізацію програм
іно з умовами цього пожертвування;
одержувати
на умовах
оренди
або тимчасового
безкоштовного
«стування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне
І здійснення статутних завдань Організації;
у разі якщо Організація виступить засновником, стане членом міжнародної
анізації або іншим шляхом поширить свою діяльність на територію іноземної
всави, вона зобов’язана в місячний термін подати необхідні документи для
іереєстрації в Міністерство юстиції України як міжнародна, якщо інше не
»елбачено законами України;
створювати установи та організації;
засновувати засоби масової інформації;
засновувати підприємства для виконання своїх статутних цілей;
мати інші права, що не суперечать цьому Статуту та чинному
онодавству.
7.2.
Організація зобов’язана забезпечити виконання статутних завдань,
антувати вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та
инсову діяльність, вчасно подавати їх до відповідних державних органів,
«овники та члени Організації не мають права отримувати матеріальних переваг і

^К)латкових коштів у з в ’язку із своїм становищем в Організації, окрім тих, шо
»ф сдбачен і цим Статутом та чинним законодавством.
РОЗДІЛ III. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА О Б О В ’ЯЗКИ
Стаття 8. Члени організації, їх права та обов’язки
8.1. Членами Організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи
сез громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18
років, які визнають цей Статут та беруть участь у діяльності Організації
8.2.Прийом у члени Організації здійснюється наказом Голови Організації
на
підставі заяви вступника з наступним інформуванням про це Загальних Зборів.
8.3. Членство в організації припиняється:
о
за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім ’яГолови
Організації з подальшим безумовним виданням Головою відповідного наказу;
о
за рішенням Голови Організації шляхом видання відповідного наказу у
випадку порушення членом Організації цього Статуту, а також за діяння, шо завдали
шкоди авторитету Організації.
8.4. Члени Організації мають право:
обирати і бути обраними на посаду Голови Органі:зації;
вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань
діяльності Організації;
брати активну участь у роботі Організації,
користуватись позитивним авторитетом Організації для власних потреб.
8.5. Члени Організації зобов’язані:
дотримуватись вимог цього Статуту;
підтримувати та популяризувати позитивний авторитет Організації;
виконувати рішення та доручення органів Організації;
вчасно сплачувати членські внески.
8.6. Розмір вступних та членських внесків, а також строки, терміни і
порядок їх сплати визначаються Наказом Голови Організації з подальшим їх
затвердженням Загальними Зборами.
8.7. Члени Організації за особливі заслуги у сфері здійснення мети
Організації, можуть бути обрані почесними членами Організації на Загальних
Зборах Організації.
8.8. Колективи організацій, які співпрацюють з Організацією у сфері
здійснення її завдань, за рішенням Загальних Зборів можуть входити до Організації
як колективні члени. Колективні члени можуть мати своїх представників в
Організації. Вступ та вихід колективних членів здійснюється на загальних
підставах.

РОЗДІЛ IV. СТРУКТУРА ТА КОМ ПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 9. С труктура та компетенція органів організації
9.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори Організації.
9.2. Загальні Збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням Голови
Е> на вимогу не менш як 2/3 складу членів Організації.
9.3.1. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
•
визначення основних напрямків діяльності Організації;
•
заївердження Статуту, внесення змін, доповнень до нього;
•
обрання Голови Організації, заступника Голови, членів Ревізійної комісії
І .^візора;
•
визначення форми, методів та напрямків діяльності Організації;
•
прийняття рішення щодо припинення Організації;
•
вирішення спірних питань членства;
•
затвердження рішень Голови Організації про створення відокремлених
:цх)зділів Організації;
•
затвердження Положень про відокремлені підрозділи Організації;
•
контроль за реалізацією права власності на майно та кошти організації.
9.3.2. Загальні збори є легітимними у випадку присутності не менше 2/3
гл л \ членів Організації.
9.3.3. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів від
к_іа присутніх на них.
9.4. Поточне керівництво діяльністю Організації здійснюється Головою
уднізації.
9.5. Голова обирається строком на 5 років Загальними Зборами Організації.
Витрати Голови, обумовлені виконанням його статутних обов’язків в
рганізації, відшкодовуються за рахунок коштів Організації на підставі його
е а н н я з подальшим схваленням Загальними зборами.
9.6. Голова Організації:
затверджує плани роботи та бюджет Організації;
приймає рішення про прийом у члени Організації та виключення з них;
координує роботу членів та Організації;
здійснює господарське управління майном та коштами Організації;
приймає рішення про створення осередків Організації;
проводить Загальні Збори, підписує їхні рішення та ухвали, організовує
іглтовкт та проведення Загальних Зборів;
здійснює представницькі функції Організації;
відповідає за діяльність Організації;
щ онайменше раз у рік звітує перед членами Організації про діяльність
рганізації на Загальних Зборах;
вирішує інші питання, що виникають в процесі діяльності Організації.
Голова Організації може делегувати здійснення будь-яких своїх повноважень
гтх пннку, що призначається Головою Організації зі складу членів Організації.

5 Організація не може розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх
:-л серед засновникі[5 (учасників), членів такої організації, працівників (крім
ш и їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
.тгння та інших пов’язаних з ними осіб.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ОСКА РЖ ЕНН Я РІШ ЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РО ЗГЛ ЯДУ СКАРГ
Стаття 11. П орядок оскарження ріш ень, дій та бездіяльності керівних
ю ів організації та розгляду скарг
11.1. Рішення, дії чи бездіяльність керівн их органів О рганізації,
иків відокрем лен их підрозділів Організації можуть бути оскаржені
ми О рганізації до Ревізійної комісії.
11. 2.
За результатами розгляду скарг Ревізійна комісія п р и й м а є
вілне ріш ення, яким задовольняє або відхиляє скаргу. В разі відхилення
і член О рганізації має право подати повторну скаргу до Голови Організації.
11.3. Рішення Ревізійної комісії, в тому числі прийняті за результатами
•ляду скарг, можуть бути оскаржені до Голови Організації.
11.4. Для оскарження рішень, дій, бездіяльності згідно цієї статті
овлю ється строк на оскарження, що становить десять днів. Строк на
ірження починає обраховуватись з моменту, коли прийнято оскарж уване
ння, вчинено дію, д о п у щ е н о бездіяльність.
11.5. Строк подання повторної скарги становить п ’ять днів. Строк на
ня повторної скарги почи нає обраховуватись з м ом енту винесення
ння за результатами розгляду первинної скарги.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
С таття 12. П орядок внесення змін до статуту
12.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації
с а л т ь вноситися на засідання Загальних Зборів Головою Організації чи його
вступником та розглядаються Загальними Зборами Організації. Рішення
^ й м а є т ь с я шляхом голосування 3/4 голосів членів Організації.
12.2. Інформація про зміни й доповнення подається у встановлені строки в
еєстраційний орган.
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Р О З а и і VIII. ПРИПИНЕННЯ

д ія л ь н о с т і о р г а н із а ц ії

Сж»тт* 13. П рипинення діяльності організації
ІЗ І Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом
заші або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску).
Гдх'осзиші шодо реорганізації чи саморозпуск подаються Головою на
Зборах Організації. Рішення приймається шляхом голосування Загальних
- ГОЛОСІВ членів Організації.
З првмусовому порядку Організація може бути ліквідовано лиш е у випадках,
е:-діх V законодавстві.
*-3 2 Г З ліі та порядок реорганізації Організації розробляється Головою.
ІЗ 2 72г7Гти;-:єння Організації проводиться ліквідаційною комісією або в
зередідіченомч чинним законодавством.
13 - ■> їз^-ідхл припинення діяльності Організації її активи передаються одній
ЕЛЬ«:: їй ї5епг:';б>тк'вим організація.м відповідного виду або зараховуються до

Г«.і«ва О р гш п ш ш

у

^

Р. К). Андрійко
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1. Анотація
Проект
«Історичний Полігон»
Найменування інституту громадянського суспільства
Громадська організація «ГО ЛО СІЇВСЬКА КРИЇВКА»
Актуальність проекту полягає у необхідності проведення просвітницької роботи серед
киян у соту річницю проголош ення Української Державності. Адже усвідомлю ю чи, скільки
боїв було проведено за український Київ 100 років тому має підвищ ити рівень національної
свідомості та патріотизму киян.
Проблема історичної неосвіченості та життя в парадигмі антинаукових,
антиукраїнських радянських міфів породжує необхідність проведення популярних історичних
заходів для широких мас населення. Саме на це і проект «Історичний полігон».
П ідготовчий період проекту заплановано на травень-серпень - а саме робота з
історичними консультантами, робота із лекторами у підготовці візуального матеріалу,
розробка дизайну проекту, иромоція заходу.
Час проведення заходів «Історичного полігону» заплановано на кінець серпня початок вересня 2018 року. У цю активну фазу буде проведено дводенний лекторій із
професійною відеофіксацією події, відбудуться комунікаційні заходи у форматі «живої
бібліотеки» з реконструкторами, відкрито роботу фотозону з видатними українськими
військовими діячами, які боролися за українську державу.
М онтаж та пош ирення відео з фестивалю заплановано на середину вересня - початок
жовтня. Публічні презентації друкованого альбому за матеріалами «Історичного полігону»
заплановано на жовтень 2018 року.
2. Загальна інформація
Громадська організація «Голосіївська криївка» щ орічно з 2015 року проводить
фестиваль «Голосіївська криївка» в Голосїївському парку імені М аксима Рильського столиці
України - місті Києві.
Основною метою створення та діяльності організації є реалізація соціальних проектів,
спрямованих на здійснення культурно-просвітницької, освітньої, наукової, розважальновиховної діяльності серед киян та гостей міста.
Структура та кількісний склад організації: Вищим керівним органом О рганізації є
Загальні Збори Організації. Поточне керівництво діяльністю О рганізації здійснюється
Головою Організації. Членами О рганізації можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебуваю ть в Україні на законних підставах, віком від 18 років, які
визнають цей Статут та беруть участь у діяльності Організації. Для забезпечення реалізації
проекту «Історичний полігон», «Громадська організація «Голосіївська Криївка» планує
залучити на безоплатній основі організаційний комітет у складі 14 чоловік.
Інформація про досвід реалізації проектів: О рганізація та проведення заходу Культурно-мистецький
проект
«Київський
молодіжний" патріотичний
Фестиваль
«Голосіївська криївка» -2017, ЗО вересня - 1 жовтня 2017 року. М ісце проведення: Київський
літературно-меморіальний
музей
М.
Рильського,
Н а ц іо а д ^ й и о Д ^ їд а о д н и й
парк
Голосіївський, відповідно до Договору закупівлі послуг за
41 від 26
вересня 2017 року, між Департаментом культури в и к о н а в ч о г # ^ і|г а н у ^ ш (Ш ^ і%
ради
(Київської міської держ авної адміністрації) та Г р о м а д с ь і|р о :|6 р |^ ^ Щ є ї( ||« ф
Криївка».

3. Опис програми
Проект «Історичний полігон» створено з метою історичної просвіти серед киян;
розкриття киянам маловідомі сторінки української історії, присвячені 100-річчю
проголошсіїия української держави, 100-ліття проголош ення Гетьманом України Павла
Скоропадського, 100-річчям перемог армії УНР та подальшій тяглості української мілітарної
традиції в епоху II Визвольних змагань та сучасної російсько-української війни; гідного
відзначення ІОО-річчя У країнської Державності у місті, де державність було проголошено;
підвищення національної свідомості жителів Києва та декомунізації історичної пам ’яті.
У середньостатистичного киянина історія асоціюється з нудьгою і нафталіном, а історія
доби Перших та Других Визвольних змагань була викреслена радянськими цензорами.
«Історичний полігон» у сучасній популярній формі подасть історію боротьби за українську
державність, яка триває досі - наразі на Сході України.
Для цього ми залучимо лиш е тих лекторів, які вміють вести діалог з публікою та вміють
зацікавити слухача будь-якого рівня підготовки; лекції ми проілюструємо якісними
графічними матеріалами; ефект лекції пошириться не тільки на відвідувачів «Історичного
полігону», але й на ширш і маси, які переглядатимуть відеолекції та побувають на презентаціях
альбому «Історичного полігону». Крім лекційної форми популяризації історії ми обрали також
форму діалогу через проведення «живої бібліотеки» з реконструкторами. А також маскультур
ний спосіб популяризації історичних постатей - через організацію різноманітних фотозон із
зображенням історичних діячів. Афіші, реклама у соцмережах та інформація у ЗМІ сприятиме
залученню ш ирокої аудиторії різного віку та різного фаху.
Пріоритетним завдання проекту є розкриття теми 100 річчя У країнської Державності
та підкреслення спадкоємності боротьби за Україну - адже російсько-українська війна, яка
триває на Донбасі, бере початок з доби Перших Визвольних змагань, коли російські війська
почали окупацію та нищення українського населення. Знання про те, як наші предки боролися
проти окупації, про їхні героїчні подвиги має розвинути у киян та гостей міста почуття
патріотизму на грунті історичної освіченості.
М еіа проекту
• Створення фестивального майданчика для киян, де завдяки високій професійній
компетентності лекторів кожен підвищить свій рівень історичної освіченості та
патріотичної свідомості містян.
•

Створення у столиці якісного популярного історичного фестивалю , який стане взірцем
для інших міст України та засвідчить, що попитом може.користуватися не лише низька
культура.

•

Надання можливості киянам стати част иною світовотю руху популяризації науки.

•

Продемонструвати, що музейний простір може бути дружнім та сучасним.
Завданий п р оек іу

•

Стимулювати цікавість киян до історії України.

•

Розкрити ш ирокому загалу імена героїв, які виборю вали українську державність
століття тому.
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•

Створити якісний візуальний ряд для лекцій шляхом співпраці істориків та дизайнерів.

•

Зробити фестивальний простір привабливим для відвідувачів

допомогою організації

фотозон з історичними постатями.
•

Провести відеофіксацію події.

•У ? ’

Очікувані р е з у л ь т а т виконання проекту
Покращення освітньої та культурної спмосфери в столиці.
Збільш ення рівня патріотизму серед киян.
Створення іміджевото столичного лекційного фестивалю з героїчної української
історії, інформація про якість якого буде пош ирена по всій Україні.
Створення циклу тематичних відеолекцій з фестивалю, які будуть доступні ш ирокому
загалу.
Поширення інформації про визначні постаті Перших Визвольних змагань,
державотворчі події, що відбувалися у столиці 100 років тому та визначних командирів
української армії, що боролися за збереження української державності.
План виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців

Еганн
реалізації
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Оннс заходів для
здійснення етапу
Робота 3 істориками,
узгодження
тем,
оформлення лекцій у
співпраці 3 дизайнером
Розробка
дизайну
ф естивальної продукції
Старт
інформаційної
кампанії
П роведення дводенного
«Історичного
полігону»,
зйомка
лекцій
на
відео,
фотофіксація
Висвітлення
події у
соцмережах, робота зі
ЗМІ
М онтаж
відео,
виготовлення
відеографіки
Презентація
відео
лекцій у соцмережах,
інформування ЗМІ про
публікацію
відеоматеріалів
«Історичного полігону»
Підготовка альбому за
матеріалами
лекцій
«Історичного полігону»
у співпраці 3 науковими
консультантами
та
дизайнером
Проведення публічних
презентацій альбому

С грок реалізації
етапу
Травень-липень

Таблиця 1
Відповідальний виконавець
(прізвищ е та ініціали, посада)
Ш видченко Г.М., керівник ГО
«Експертний Корпус»

Липень-серпень

Ш вайко A.C., координатор проекту

Лииень-серпень

Карбан A.A., відповідальна за
медіа супровід проекту
ПІвайко A.C., координатор проекту

Кінець
серпняпочаток вересня

Кінець
сернняпочаток вересня

Карбан A.A., відповідальна
медіа супровід проекту

Вересень

Ш видченко М.М., координатор
відеосупровідної частини проекту

Середина вересняпочаток жовтня

Кулик Р.В., експерт 3 комунікації

Вересень

Ш видченко Т.М., керівник
«Експертний Корпус»

ГО

Ж овтень

Ш ви д ^^^0 = ^3 з^4 [(^керівн и к

ГО

щ

за

Очікувані результати та конкреї ні результативні показники виконання проекзу
Інформування відвідувачів щодо заходів з відзначення 100-річчя Української
Державності, вш анування пам ’яті учасників Перших та Других Визвольних змагань та
віддання шани героям сучасної російсько-української війни. О чікувана кількість аудиторії
фестивалю та споживачів фестивальної продукції - до 10 000 осіб.
Проведення 9 лекцій, виготовлення 9 відеороликів, друк 1000 примірників альбому,
поширення їх у бібліотеках та через презентації.
Аудиторія, яку планується поінформувати про проект «Історичний полігону ЗМІ більше мільйону.
Цільова аудиторія феетиваліо'
Досвід проведення першого «Іс'горичного полігону» у 2017 році продемонстрував широку
зацікавленість киян історичним фестивалем. У 2018 році розраховуємо на увагу:
• студентської молоді
•

ветеранів війни

•

інтелігенції

•

соціально активних киян

•

людей похилого віку

Способи інформування громадськості про хід виконання проекту
Анонсування події на муніципальних, загальноукраїнських телеканалах, FM та on-line
радіостанціях
Соціальні мережі
Візуальна реклама на зовніш ніх носіях
On-line та друковані ЗМІ

Співучасть
Організатор планує надати менеджерські послуги, власними ресурсами забезпечити медіа
супровід, розміщ ення поліграфії та поширення рекламних поліграфічних матеріалів,
фотозйомку події, розробити альбом та організувати його презентації.

4. Кош торис витрат па реалізацію ііроекгу
Таблиця 2
№

1

Стаття витрат

2
Послуги із забезпечеини
заходу
звуковим
обладиаииим
Послуги із забезпечення
заходу мульгимедійним
обладнанням
Послуги із забезнечения
заходу вигозовлсииям
баїїерів
Послуги із забезпечення
заходу
поліграфічною
продукцією
Послуги із забезпечення
заходу
сувенірною
продукцією
Послуги із забезпечення
заходу
рекламною
продуїецією
Послуги
дизайнера
проекту
Послуги
технічного
забезпечення
Послуги
реконсгрукгорів
Послуги із забезпечення
заходу
офісним
обладнанням
Послуг II із забезпечення
заходу канцелярським
приладдям
Послуги із забезпечення
заходу
грагіспортнгім
забезпеченням
Послуг н із забезпечення
заходу
звязку
(мобільний зв'язок та
інгернет)
ВСЬОГО:
РАЗОМ:

Розрахунок
витрат

3

Сум а коштів,
очікувана з
б ю д ж ет у
м.Києва, грн.

4
10000,00

Сума
коштів 3
інш их
дж ер ел ,
грн.

Власний
внесок
оргаиіза
ц і ї , грн.

5

6

Загальна
сум а коштів
на
реалізацію
проекту, грн.

7
10000,00

17000,00

17000,00

19000,00

19000,00

80000,00

80000,00

10000,00

53000,00

43000,00

12000,00

12000,00

-

10000,00

-

-

10000,00

-

11000,00

-

-

11000,00

-

30000,00

-

-

30000,00

199000,00

12000,00

12000,00

3000,00

3000,00

6000,00

6000,00

3000,00

3000,00

67000,00

266000,00
266000,00

5. Обґруп іуваїїин кількості послуг та говарів
Послуги із забезпечення заходу звуковим обладнанням: Звукопідсилю вальна апаратура
потужністю 1 КВт на 2 дні.
Послуги із забезпечення заходу мультимедійним обладнанням: Двокамерна професійна
зйомка два дні та монтаж матеріалу.
Послуги із забезпечення заходу виготовленням бансрів: Ф отостіна з вирізом для голови.
Банерний друк 3x2,2 м + конструкція, Баиери із зображеннями історичних діячів. Друк на
банерній сітці розмірами 2x3 метри.
Послуги із забезпечення заходу поліграфічною продукцією: П ідготовка та видання альбому
форматом 64x90, папір крейдований 170 г/м2, 2 фальц обсягом до 60 сторінок, кількістю 1000
шт.
Послуги із забезпечення заходу сувенірною продукцією: Ф утболка щільна, друк повний
колір - плівка А4 для волонтерів 50 шт. по 200 гри., ручки, блокноти, пакети.
Послуги із забезпечення заходу рекламною продукцією: Ростові фігури (вирізні щити з
історичними героями) розміром 550x1700 мм з матеріалу ПВХ 5мм, повноколіриий друк,
каркас - сталева труба у кількості 4 шт. по 2000 гри.
Послуги технічного забезнечення: Оренда накриття - Памет Star його довж ина 12 метрів, а
висота 6, площа 116 кв. м ., Оренда крісел-мішків.
Послуги реконсгрукгорів: Реконсгруктори в одностроях армії УНР у кількосгі 10 чоловік.
Послуги із забезнечення заходу офісним обладнанням: Стаціонарний ком п'ю тер (монітор,
систем блок, клавіатура та миш), монітор, принтер, сканер, офісні меблі.
Послуги із забезнечення заходу канцелярським приладдям: Папір, папки-реєстратори,
біндери, коректори, маркери, олівці, ручки, стікери, файли, степлер, скоби.
Послуги із забезнечення заходу траненортним забезнсченням: Оренда автомобіля та
паливно мастильних матеріалів.
Послуги із забезнечення заходу звязку (мобільний зв'язок з а іитернет): мобільний зв'язок
для організаційного комітету та волонтерів, інтернет.
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6. Перелік харакгеристик наявн ою матеріально - технічного та кадрового забезпечення
організації
Для забезпечення реалізації проекту «Історичний полігон», «Громадська організація
«Голосіївська Криївка» планує залучити на безоплатній основі організаційний комітет, а саме:
Сфера відповідальності

О рганізатори нроскгу

№
п/п
1
2

Анастасія Ш вайко
Тетяна Ш видченко

3
4
5
6
7
8

А ліиа Карбан
Роман Колик
Ю лія Олійник
Ольга Ліпатова
Іван Сніжний
Дмитро Іващенко

9
10
11
12

Ігор Ш вайко
Катерина Серко
Олександр Чупак
Лариса Лавренчук

13
14

Роман Ліпатов
Дмитро Воловик

Координатор проекту
Координація роботи з історичними
консультантами
Відповідшіьна за медіасупровід
Відповідальний за комунікацію зі ЗМІ
Відповідальна за фотофіксацію
Відповідальна за господарську частину
Відповідальний за монтажні роботи
Відповідальний за координацію
реконструкторів
Відповідльний за охорону
Висвітлення подій проекту у соцмережах
Відповідальний за логістику
Відповідальна за координацію лек і орського
складу
Координатор волонтерської групи
Відповідальний за здійснення технічного
нагляду

Також, для забезпечення роботи плануємо залучити волонтерів, надапі менеджерські
послуги, власними ресурсами забезпечити медіа супровід, розміндення поліграфії та
поширення рекламних поліграфічних матеріалів, фотозйомку події, розробити альбом та
ати його презентації, для забезпечення роботи звукового обладнання та відеофіксації
ЧИТИ професійних працівників, які мають необхідні знання та досвід.
1

КРИІВКА»С

А ндрійко Руслам Ю рійович
(п р із в т п с , ім 'я , и о-батькові)

року

го

«ГОЛОСІЇВСЬКА КРИЇВКА»

Є Д РП О У 40297785,

03022, м. К иїв, Г ол о сіївськи й рай он , вул. В ас и л ьк івс ьк а, 27, корп ус 2, о ф іс 1,

аоіозііузка kruivka@ukr.net.+ 3 8 0 9 3 7 2 5 1727

_______________

Д овідка про кадрове забезпечення
Для забезпечення реалізації проекту «Історичний полігон», «Громадська
організація «Голосіївська Криївка» планує залучити на безоплатній основі організаційний
комітет, а саме:
Організатори
Сфера відповідальності
№
п/п
1.
Андрійко Руслан
Голова організаційного комітету
2.
Ушій Лідія
Заступник голова організаційного комітету
3.
Терєнтьєв Всеволод
Відповідальний за логістика
4.
Ільчук Василь
Відповідальний за господарську частину
5.
Батурчак Василь
Відповідальний за господарську частину
6.
Голобородько Ярослав
Прес служба
7.
Садівнича Надійя
Прес служба
8.
Наконечна Василина
Відповідальна за велику сцену
9.
Гладунець Валерій
Відповідальний за дитячий майданчик
10.
Паламарчук Злата-Зоряиа
Відповідальна за творчу сцену
11.
Хливню к Ю ля
Творча ідея фестивалю
12.
Х рутьба Андрій
Координатор
Дутка Радислав
Ю ридичне супроводження
13.
Бухгалтерське супроводження
14.
Павлюк Дмитро
Організаційне супроводження
М іщук Андрій
15.
В ідповідальна за ярмарок та майстер-класи
Цілицька Алла
16.
17.
18.
19.
20.

Сторожук Наталя
Назаренко Володимир
А настасія Ш вайко
Тетяна Ш видченко

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Аліна Карбан
Роман Колик
Ю лія Олійник
Ольга Ліпатова
Іван Сніжний
Дмитро Іващенко

27.
28.
29.
ЗО.

Ігор Ш вайко
Катерина Серко
О лександр Чупак
Лариса Лавренчук

31.
32.

Роман Ліпатов
Дмитро Воловик

Відповідальна за волонтерів
О хорона Фестивалю
Координатор проекту
Координація роботи з історичними
консультантами
Відповідальна за медіасупровід
Відповідальний за комунікацію зі ЗМІ
Відповідальна за фотофіксацію
Відповідальна за господарську частину
Відповідальний за монтажні роботи
Відповідальний за координацію
реконструкторів
Відповідльний за охорону
Висвітлення подій проекту у соцмережах
Відповідальний за логістику
Відповідальна за координацію лекторського
складу
Координатор волснтерської групи
Відповідальний за здійснення технічного
нагляду

я

СЬКА КРИЇВКА»

А ндрійко Руслан Ю рійович
(п різв и їд е, ім ’я, п о-батькові)

