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Протокол № 1

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«НАША ПУЩА-ВОДИЦЯ»



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «НАНТА ПУШД-ВОДИЦЯ» (надалі — Організація) є 
добровільним, неприбутковим громадським об’єднанням фізичних осіб, створеним на 
основі єдності інтересів для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних та 
інших інтересів, мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації.
1.2. Організація керується у своїй діяльності конституцією України, Законом України «Про 
громадські об’єднання», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 
іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами 
міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також цим Статутом (далі — Статут), своїми локальними нормативно-правовими актами.
1.3. Організація створюється на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору 
території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів 
(учасників), прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямку 
своєї діяльності для досягнення статутної мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності.
1.4. Організація набуває всіх прав та обов’язків юридичної особи приватного права з 
моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством України порядку.
1.5. Організація має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та 
немайнові права, виступає у правовідносинах, несе обов’язки, може у встановленому 
порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах 
України та за її межами. Організація має круглу печатку зі своїм найменуванням та 
символікою, власну емблему та іншу атрибутику і символіку, які затверджуються і 
реєструються у встановленому чинним законодавством порядку. Організація може 
використовувати своє найменування на бланках, печатках, штампах, у символіці та 
атрибутиці, а також в інших не заборонених законом цілях.
1.6. Організація є неприбутковою організацією, її діяльність спрямована на задоволення 
суспільних та інших інтересів чи потреб та не має на меті отримання (доходів) прибутку, а 
всі можливі доходи (прибуток) або їх частини, отримувані від її діяльності не можуть бути 
розподіленими серед засновників (учасників), членів Організації, працівників, членів 
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
1.7. Організація має право здійснювати господарську діяльність, що сприяє досягненню її 
статутної мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності без мети розподілу одержаних 
доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, 
працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
1.8. Організація співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм 
власності з питань діяльності Організації.
1.9. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими 
організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України 
та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України.
1.10. Організація поширює свою діяльність на територію міста Києва, Київської області та 
всієї України.
1.11. Організація може мати статус всеукраїнської організації у порядку визначеному 
законодавством.
1.12. Назва ОРГАНІЗАЦІЇ:
українською мовою:
Повна назва -  Громадська організація «НАША ПУЩА-ВОДИЦЯ»; 
Скорочена назва -  ГО «НАША ПУЩА-ВОДИЦЯ»; 
російською мовою:
Повна назва -  Общественная организация «НАША Г
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Скорочена назва -  ОО «НАША ПУЩА-ВОДИЦА»; 
англійською мовою:
Повна назва—Коп-§оуеттепІа1 ог^апігаїіоп «ИА8НА РІІ8НСНА-VСЮУТ8І А»; 
Скорочена назва -  N 0 0  «ИА8НА РІІ8НСНА-VСЮУТ8ІА» .
1.13. Юридична адреса: вул. Червонофлотська 4, кв. 68, Київ, 04075.
1.14. Організація створюється на необмежений строк діяльності.

2.1. Головною метою (ціллю) Організації є спільна реалізація її членами (учасниками) своїх 
законних інтересів, захист прав та свобод, задоволення соціальних, економічних, 
екологічних, наукових, інформаційних, творчих, культурних, просвітницьких, спортивних, 
медичних, освітніх та інших інтересів спрямованих на поліпшення ж ості життя людей, їх 
соціального, економічного, медичного, правового, екологічного захисту, розвитку сфери 
охорони навколишнього природного середовища, медицини, освіти, сприяння розвитку 
культури, духовності, мистецтва, спорту, їх популяризації в соціально-побутовій сфері, 
запровадження та виконання проектів спрямованих на досягнення та реалізацію цих цілей, 
а також інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство, підвищення 
свідомості громадян, розвиток громадянського суспільства, запровадження євростандартів 
у ньому.
2.2. Основні завдання та напрями діяльності Організації:
- об’єднання зусиль членів Організації для реалізації та задоволення соціальних, 
економічних, екологічних, наукових, інформаційних, творчих, культурних, просвітницьких, 
спортивних, медичних, освітніх та інших інтересів, захисту прав та свобод;
- об’єднання зусиль членів Організації для захисту інтересів, прав та свобод членів 
Організації та інших осіб;
- участь у створенні умов для задоволення соціальних, економічних, екологічних, наукових, 
інформаційних, творчих, культурних, просвітницьких, спортивних, медичних, освітніх та 
інших потреб у суспільстві;
- розвиток соціальної та економічної інфраструктури;
- сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на 
національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
- сприяння залученню широкого кола громадян до активної інформаційної, суспільної, 
культурно-просвітницької та наукової діяльності;
- проведення консультаційної, аналітичної діяльності, здійснення соціологічних опитувань 
та дослідження думок і поглядів експертів щодо шляхів вирішення економічних, 
екологічних, соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших проблем;
- участь у підготовці та внесенні на розгляд відповідним державним органам та органам 
місцевого самоврядування програм та проектів у сфері реформування соціальної, житлової, 
екологічної, економічної, медичної, наукової, культурної, просвітницької, освітньої, 
спортивної політики;
- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм соціального, економічного, медичного, екологічного, наукового, 
інформаційного, культурного, просвітницького, освітнього, спортивного спрямування;
- сприяння поширенню відомостей стосовно питань інформаційної та екологічної безпеки;
- проведення громадських експертиз;
- участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного 
середовища, розробка і пропагування власних екологічних програм;

2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

- сприяння охороні та 
навколишнього природі
- вільний доступ до екс

збереженню та поліпшенню стану

- співпраця з органами державної влади 
навколишнього природного середовища;

>ядування з питань охорони
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- пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню 
та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого 
віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують 
соціальної підтримки та піклування;
- поліпшення матеріального становища малозабезпечених, інвалідів, інших осіб, які 
потребують такої допомоги;
сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які 

потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 
вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
- сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та 
малозабезпеченим сім'ям.
- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, 
всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності серед молоді 
та дорослих;
- внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
участі, заснування та реалізації соціальних, житлових, екологічних, економічних, 
медичних, наукових, культурних, просвітницьких, освітніх, спортивних, оздоровчих 
програм та проектів;
- внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій 
з інших суспільно необхідних питань;
- сприяння веденню культосвітньої, просвітницької, освітньої та іншої роботи серед 
населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських 
цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності;
- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництву із діячами культури і 
мистецтва, національними і міжнародними організаціями культури, мистецтв та спорту;
- сприяння розвитку культури та мистецтва, розроблення і втілення у життя культурно- 
мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем’єр, 
фестивалів тощо;
- організація і проведення фестивалів, конкурсів, конференцій, семінарів, зустрічей, 
тренінгів, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, виставок, семінарів, 
програм, інших культурно-масових, просвітницьких заходів, тощо спрямованих на 
досягнення та реалізацію статутних цілей Організації;
- участь у масових заходах з питань охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту й 
туризму, пропагування здорового способу життя, підвищення рівня моралі, культури, 
освіти та духовності в Україні та за її межами;
- налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів 
Організації та сприяння в реалізації їх спільних інтересів в українському та міжнародному 
суспільстві;
- популяризація здорового способу життя, запровадження фізичної культури і спорту під 
час навчання, роботи, побуту і відпочинку, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 
фізичної культури та спорту і практики його застосування;
- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, надання 
послуг у сфері фізичної культури і спорту, створення фізкультурно-спортивних 
аматорських об’єднань, секцій, команд з видів спорту;
- допомога спортсменам-інвалідам, спортсменам-ветеранам, підтримка ветеранського 
спорту;
- організація та проведення заходів із залученням спортсменів-ветеранів, забезпечення 
участі спортсменів-ветеранів у заходах, що проводяться іншими громадськими 
організаціями, в тому чиєї
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- допомога окремим громадянам, організаціям у досягненні високих спортивних 
результатів;
- розповсюдження навчальної, просвітницької, культурної, освітньої, духовної літератури, 
спрямованої на досягнення та реалізацію статутних мети (цілей) та завдань, напрямів 
діяльності Організації;
- сприяння розвитку місцевого самоврядування;
- сприяння розвитку громадських організацій та лідерства в громадських організаціях;
- сприяння підвищенню рівня правової освіти громадян, представників державних органів, 
ЗМІ, суб'єктів підприємництва, недержавних неприбуткових організацій та інших 
суспільних інституцій;
- сприяння розвитку національної культури та національної мови;
- сприяння захисту прав людини;
- сприяння вирішенню проблем, пов’язаних із розвитком та вдосконаленням механізмів 
захисту громадянських прав та свобод;
- сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону та правопорядку;
- сприяння у наданні безкоштовної юридичної, консультативної та інформаційної допомоги 
членам Організації, іншим особам та організаціям відповідно до поставленої мети (цілей) та 
завдань, напрямів діяльності Організації;
- стимулювання розвитку та організації наукових і проектних досліджень;
- здійснення методичної та консультаційної підтримки обдарованої молоді;

- сприяння просвітницькій діяльності;
- сприяння розбудові громадянського суспільства, економічним та політичним 
реформам в Україні;
- здійснення заходів спрямованих на інтеграцію людей з обмеженими можливостями в 
суспільство;
- участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 
стосуються статутної мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації;
- сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів і талановитих 
громадян України, підтримка проектів в галузі культури та спорту;
- координування зусиль та співпраці, встановлення зв’язків з іншими громадськими 
організаціями, закордонними та міжнародними, цілі та діяльність яких співпадають із 
завданнями Організації;
- залучення вітчизняних і закордонних експертів;
- проведення масових заходів (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
- ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших об’єднань громадян, надання 
допомоги в їх створенні;
- отримання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування 
інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;
- пропагування своїх ідей та цілей, поширення інформації про діяльність Організації;
- здійснення видавничої діяльності і в її рамках - видання і поширення інформаційних, 
методичних та інших матеріалів, а також буклетів, брошур, проспектів, книг, тощо, які 
висвітлюють мету (цілі) та завдання, напрями діяльності Організації, в тому числі 
діяльність Організації;
- з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання і освіти створення на 
громадських засадах культурно-просвітницьких закладів, клубів, спеціалізованих 
підрозділів, організація лекцій, виставок, конкурсів, лотерей, ярмарок, спортивних заходів, 
акцій, тощо;

виставок, курсів, ярмарок, с: 
Організації, а також для іі 
співпадають із завданнями О]

- використовувати в своїй дія.
- сприяти в організації і інарів, лекцій, неприбуткових 

армадських заходів для членів 
|Ісіб , цілі та діяльність яких
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- в установленому порядку організовувати зустрічі членів Організації з представниками 
інших країн, міжнародними організаціями з питань статутної.діяльності;
- засновувати або вступати в інші громадські об’єднання України, іноземні та міжнародні 
(недержавні) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати 
прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні 
заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
- брати участь в організації для своїх членів зустрічей, науково-практичних конференцій, 
круглих столів, семінарів, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, тощо, які 
необхідні для досягнення статутних цілей;
- брати участь у реалізації програм та проектів іноземних та міжнародних організацій;
- брати участь у конкурсах на отримання гранту державних та міжнародних програм, 
спрямованих на розвиток соціальних, медичних, наукових, інформаційних, економічних, 
творчих, національно-культурних, спортивних та інших інтересів;
- отримувати гранти, спонсорські внески від вітчизняних та іноземних юридичних і 
фізичних осіб та осіб без громадянства і використовувати одержані кошти на досягнення 
мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації;
- залучати спеціалістів, фахівців, як резедентів, так і нерезедентів, для роботи у Фонді на 
громадських засадах;
- здійснювати організацію стажування своїх членів за кордоном;
- здійснювати обмін професійним досвідом між членами Організації та іншими 
організаціями та об’єднаннями;проведення систематичних заходів щодо захисту прав та 
інтересів своїх членів в досягненні поставленої мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності 
Організації.
- здійснювати розвиток ділової співпраці із громадськими об’єднаннями й організаціями 
щодо отримання і використання національного та міжнародного досвіду, що стосується 
сфери діяльності Організації;
- здійснювати інші види діяльності, які відповідають меті (цілям) та завданням, напрямам 
діяльності Організації і не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань, напрямів діяльності 
Організація має право:
- самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види завдань, напрямів 
діяльності Організації визначених Статутом;
- здійснювати не заборонену законом діяльність, організовувати всі заходи, тощо, які 
необхідні для вирішення статутної мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації 
та не мають на меті отримання прибутку;
- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
- звертатися у порядку, встановленому законом, до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), 
заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержувати у порядку, встановленому законом, публічну інформацію, що знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- надавати різноманітну допомогу, в тому числі матеріальну, особам та організаціям, які її 
потребують;
- брати участь у порядку, встановленому законом, 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 життя;
- брати участь в організації виконання комплексної експертизи проектів Законів України та
інших нормативно-правовг 
опосередкованого впливу на ■

їх безпосереднього та 
Іран України;
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- проводити та приймати участь у масових заходах (зборах, мітингах, демонстраціях тощо);
- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 
відповідно до чинного законодавства України;
- здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені Організацією 
юридичні особи (товариства, підприємства), для досягнення мети (цілей) Організації;
- самостійно розпоряджатися своїм майном;
- купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та 
нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та 
здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до 
чинного законодавств України за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно із 
вимогами законодавства України та інших держав;
- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно 
вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та 
інших внесків, що надходять до Організації;
- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- брати участь у встановленому порядку у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
- сприяти забезпеченню наукової, методологічної, інформаційної підтримки членам 
Організації, створювати інформаційно-методологічну базу Організації та організовувати її 
функціонування і забезпечення;
- розвивати матеріально-технічну базу Організації;
- засновувати власні знаки пошани за видатні досягнення, надавати гранти і нагороджувати 
переможців відповідно до розроблених та затверджених Положень Організації;
- представляти та захищати свої законні права та інтереси, а також законні права та інтереси 
своїх членів у державних та громадських органах, інших організаціях та установах;
- створювати та підтримувати власний Інтернет сайт;
- приймати участь в організації та проведенні місцевих, всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, фестивалях та інших суспільно- 
політичних заходах з питань, що відносяться до Статутної мети та завдань, напрямів 
діяльності Організації;
- засновувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу діяльність, а також 
підтримку національних ЗМІ і книговидання без мети отримання прибутку;
- представляти і захищати свої законні права та інтереси, а також законні права та інтереси 
своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на 
підприємствах, в установах та організаціях як державного так і недержавного рівня;
- залучати громадян, організації для волонтерської роботи;
- залучати спеціалістів, фахівців на громадських засадах;
- здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність;
- акумулювати та використовувати внески членів Організації, пожертвування фізичних та 
юридичних осіб для здійснення статутної діяльності Організації;
- проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань, напрямків діяльності 
Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як 
українські, так і закордонні;
- створювати свої відокремлені підрозділи на території України, відкривати представництва 
на території інших держав з відповідною зміною с
законодавства;
- об’єднуватися в спілки та інші об’єднання, що ств
сприяють виконанню статутних завдань Організації, у



взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;
- організовувати та братії участь в проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково- 
практичних занять, тощо;
- організовувати та брати у участь в проведенні акцій, ярмарків, конкурсів, спортивних 
заходів, тощо;
- обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними 
організаціями в Україні та за кордоном;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, принципи 
та мета діяльності яких відповідають меті та завданням, напрямам діяльності Організації, та 
надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію 
необхідну інформацію, як усну так і письмову, для реалізації своїх цілей і завдань, напрямів 
діяльності;
- вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
розповсюджувати інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, 
соціальної справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають 
Статуту Організації та не суперечать Конституції України та чинному законодавству 
України;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
2.4. Організація може вносити зміни в мету та завдання, напрями своєї діяльності, у разі 
чого зобов’язана реєструвати їх згідно чинного законодавства України.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Діяльність Організації базується на принципах:
- поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
- колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю 
кожного члена Організації за виконання своїх обов’язків та доручень;
- виборності всіх керівних органів Організації;
- періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими 
органами;
- відкритості, гласності, прозорості;
- свободи дискусій в поєднанні з Статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості 
прийнятим рішенням;
- обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.
3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, 
який затверджується Загальними Зборами членів Організації терміном на один рік. 
Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації 
за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які досягли 18-річного віку, які поділяють мету (цілі) та завдання, напрями 
діяльності Організації, добровільно виявили бажання вступити до Організації, активно 
сприяють виконанню Статутних завдань, напрямів діяльності Організації та беруть участь у 
її діяльності.
4.2. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів 
Організації.
4.3. Рішення про прийняття у члени ОрганізаціЗ^^Щ ^^Соординаційна рада Організації та
вносить відповідний запис до Реєстру пізніше ніж через два місяці
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після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати 
Статут, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутної 
мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації і чинного законодавства України.
4.4. Координаційна Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени 
Організації.
4.5. Ведення Реєстру членів Організації здійснюється Координаційною Радою Організації.
4.6. Координаційна Рада Організації має право делегувати право прийняття в члени 
Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим керівним органам 
Організації.
4.7. Члени Організації мають право:
- брати участь у Статутній діяльності та заходах Організації;
- обирати керівні органи Організації і бути обраними до їх складу;
- брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів 
Організації, до складу яких вони обрані;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації усіх рівнів та відстоювати свою точку 
зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
- на участь у Загальних Зборах членів Організації;
- на участь у засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;
- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту 
конфіденційної інформації та персональних даних;
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в 
Організації до прийняття рішень з цих питань;
- висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для 
обрання до керівних органів Організації;
- брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
- мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
- добровільно припиняти членство в Організації за власною письмовою заявою.
4.8. Члени Організації зобов’язані:
- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням Статутних 
мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації;
- сприяти виконанню статутних мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності Організації;
- брати активну участь у виконанні рішень керівних органів, проведенні заходів, 
спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
- виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член 
Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних 
та іншої інформації, яка є конфіденційною;
- сплачувати членські внески.
4.9. Координаційна Рада Організації має право приймати рішення про прийняття осіб, які 
сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в 
почесні члени Організації на підставі рекомендації як мінімум двох членів Організації. 
Почесні члени Організації мають право брати участь у Загальних Зборах членів Організації 
з правом дорадчого голосу.
4.10. Координаційна Рада Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби 
громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню 
статутних завдань Організації.
4.11. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, 
територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, 
пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.12. Членство в Організації припиняється у разі смерті ’ад^^^^ш нізації.
4.13. Член Організації може бути виключений з О р г а в ^ ^ ^ К ^ ^ ^ ^ шу випадках:

на підставі заяви поданої до Координаційної Ради 
за дії, несумісні з перебуванням у Організації:

А

з Організації;
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- грубі порушення вимог Статуту,
- систематичні невиконання рішень керівних органів,
- негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації,
- вчинення дій або бездіяльності, несумісних .із метою Організації,
- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду 
Організації,
- неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців
4.14. Рішення про виключення з членів Організації приймається Координаційною Радою 
Організації простою більшістю голосів присутніх.
4.15. Виключення із членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 
зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів, зобов’язань.
4.16. Виключення із членства Організації має наслідком припинення перебування особи на 
посаді.
4.17. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації, пов’язаних із 
набуттям та виключенням із членства Організації, правами та обов’язками членів, 
розглядаються черговими Загальними Зборами членів Організації. Якщо чергові Загальні 
Збори членів Організації уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, то у такому 
випадку скарги уповноваженим іншим постійним або тимчасовим органом розглядаються 
протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про вказані 
рішення, дії або бездіяльність.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Керівними органами Організації є:
5.1.1. Загальні Збори членів Організації.
5.1. 2. Координаційна Рада Організації.
5.1.3. Голова Організації.
5.2. Вищим органом управління Організації є Загальні Збори членів Організації. Загальні 
збори членів Організації, як вищий орган управління Організацією, складаються із членів 
Організації.
5.3. Координаційна Рада Організації, Голова Організації є виконавчими органами 
Організації, які реалізують рішення Загальних Зборів членів Організації.
5.4. Загальні Збори членів Організації:
5.4.1. Загальні збори членів Організації' (надалі в цьому розділі -  Збори) - найвищий 
керівний орган Організації, який скликається Координаційною Радою Організації не рідше 
одного разу на календарний рік.
5.4.2. Позачергові Збори можуть бути скликані на підставі власного рішення 
Координаційною Радою Організації, а також у разі отримання письмової вимоги не менше 
ніж 1/10 членів Організації.
5.4.3. Про дату, час, місце проведення та порядок денний Зборів члени Організації 
повідомляються Координаційною Радою Організації шляхом направлення відповідного 
повідомлення засобами поштового зв’язку з одночасним направленням сканокопії або 
фотокопії повідомлення засобами електронного зв’язку.
5.4.4. Повідомлення про проведення Чергових Зборів направляється не пізніше, ніж за 20 
(двадцять) календарних днів до дати їх проведення.
5.4.5. Повідомлення про проведення Позачергових Зборів направляється не пізніше, ніж за 
10 (десять) календарних днів до дати їх проведення. У разі потреби зазначений строк може 
бути скорочений, а відповідні повідомлення можуть направлятися лише електронною 
поштою, якщо не менше членів Організації ш ляхом і^^^і^ш яелектронних повідомлень 
підтвердять готовність взяти участь у Позачерговий
5.4.6. Члени Організації, у випадку невикош
10

щ щ

Радою Організації



- грубі порушення вимог Статуту,
- систематичні невиконання рішень керівних органів,
- негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації,
- вчинення дій або бездіяльності, несумісних .із метою Організації,
- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду 
Організації,
- неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців
4.14. Рішення про виключення з членів Організації приймається Координаційною Радою 
Організації простою більшістю голосів присутніх.
4.15. Виключення із членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 
зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів, зобов’язань.
4.16. Виключення із членства Організації має наслідком припинення перебування особи на 
посаді.
4.17. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації, пов’язаних із 
набуттям та виключенням із членства Організації, правами та обов’язками членів, 
розглядаються черговими Загальними Зборами членів Організації. Якщо чергові Загальні 
Збори членів Організації уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, то у такому 
випадку скарги уповноваженим іншим постійним або тимчасовим органом розглядаються 
протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про вказані 
рішення, дії або бездіяльність.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Керівними органами Організації є:
5.1.1. Загальні Збори членів Організації.
5.1. 2. Координаційна Рада Організації.
5.1.3. Голова Організації.
5.2. Вищим органом управління Організації є Загальні Збори членів Організації. Загальні 
збори членів Організації, як вищий орган управління Організацією, складаються із членів 
Організації.
5.3. Координаційна Рада Організації, Голова Організації є виконавчими органами 
Організації, які реалізують рішення Загальних Зборів членів Організації.
5.4. Загальні Збори членів Організації:
5.4.1. Загальні збори членів Організації' (надалі в цьому розділі -  Збори) - найвищий 
керівний орган Організації, який скликається Координаційною Радою Організації не рідше 
одного разу на календарний рік.
5.4.2. Позачергові Збори можуть бути скликані на підставі власного рішення 
Координаційною Радою Організації, а також у разі отримання письмової вимоги не менше 
ніж 1/10 членів Організації.
5.4.3. Про дату, час, місце проведення та порядок денний Зборів члени Організації 
повідомляються Координаційною Радою Організації шляхом направлення відповідного 
повідомлення засобами поштового зв’язку з одночасним направленням сканокопії або 
фотокопії повідомлення засобами електронного зв’язку.
5.4.4. Повідомлення про проведення Чергових Зборів направляється не пізніше, ніж за 20 
(двадцять) календарних днів до дати їх проведення.
5.4.5. Повідомлення про проведення Позачергових Зборів направляється не пізніше, ніж за 
10 (десять) календарних днів до дати їх проведення. У разі потреби зазначений строк може 
бути скорочений, а відповідні повідомлення можуть направлятися лише електронною 
поштою, якщо не менше членів Організації ш ляхом і^^^і^ш яелектронних повідомлень 
підтвердять готовність взяти участь у Позачерговий
5.4.6. Члени Організації, у випадку невикош
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письмової вимоги про скликання Позачергових зборів, повідомляють членів Організації про 
час і місце Позачергових Загальних Зборів самостійно. Збори вважаються повноважними, 
якщо на них присутні більше половини членів Організації.
5.4.7. Рішення на Зборах приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи 
ліквідації Організації, обрання чи звільнення від обов’язків членів Координаційної Ради 
Організації, Голови Організації приймаються більшістю голосів, але не меншою від 2/3 
присутніх членів Організації.
5.4.8. До компетенції Зборів належать прийняття рішення щодо:
- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
- затвердження регламенту проведення Зборів;
- затвердження основних напрямів, планів і програм діяльності Організації;
- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
- визначення кількісного складу Координаційної Ради Організації;
- обрання та звільнення членів Координаційної Ради Організації, Голови Організації;
- участі Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;
- затвердження положення, на підставі якого діють відокремлені підрозділи Організації;
- розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам 
або особам;
- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;
- прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію Організації;
- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб 
Організації;
- вжиття заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб 
Організації.
5.4.9. Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції 
інших керівних органів Організації.
5.4.10. Рішення Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим 
загальних Зборів та секретарем Зборів.
5.5. Координаційна Рада Організації:
5.5.1. Координаційна Рада Організації обирається Зборами на два роки у складі не менше 
двох членів. Члени Координаційної Ради Організації можуть бути переобрані на наступний 
термін. У разі необхідності до закінчення терміну повноважень Координаційної Ради 
Організації Збори можуть збільшити кількісний склад Координаційної Ради Організації та 
дообрати до неї нових членів.
5.5.2. Голова Організації за посадою входить до Координаційної Ради Організації та 
очолює її, головує на її засіданнях.
5.5.3. Якщо член Координаційної Ради Організації подає письмову заяву про припинення 
своїх повноважень або втрачає здатність виконувати свої обов’язки з інших причин, - у 
зв’язку із чим кількість членів Координаційної Ради Організації стає меншою, ніж 
визначено Статутом, Координаційна Рада Організації більшістю голосів призначає 
(кооптує) нового члена Координаційної Ради Організації на строк до чергових Зборів. 
Рішення Координаційної Ради Організації, прийняті у кооптованому складі, мають таку ж 
юридичну силу, що й рішення Координаційної Ради Організації, обраних Зборами.
5.5.4. До компетенції Координаційної Ради Організації належать:
- визначення конкретних завдань і форм, напрямів діяльності Організації згідно із Статутом 
та рішеннями Зборів;
- організація виконання рішень Зборів;
- затвердження та зміна оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів,
балансів та звітів Організації;
- встановлення порядку фіна: 
завдань, напрямів діяльності <
- прийняття рішення про І



закладів, інших організацій;
- прийняття рішення про участь Організації в якості засновника (співзасновника) будь-яких 
підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, а також про придбання і 
розпорядження нерухомим майном Організації;
- прийняття рішення про участь Організації в об’єднаннях та асоціаціях інших організаціях;
- затвердження символіки Організації, визначення порядку її використання і зберігання;
- затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток Організації;
- забезпечення підготовки та проведення засідань Зборів;
- реалізація планів та програм Організації;
- вирішення питань обліку, звітності, матеріально-технічного забезпечення та інших 
питань, спрямованих на виконання завдань Організації, крім тих, що віднесені до 
виключної компетенції Зборів;
- розпорядження майном та коштами Організації в межах затверджених Зборами;
- прийняття рішень про укладення від імені Організації будь-яких договорів, угод, 
контрактів, тощо стосовно діяльності Організації;
- визначення та погодження штатного розпису Організації;
- погодження форм звітів, інструкцій, правил, положень та інших локальних нормативно- 
правових актів, які є обов'язковими для виконання працівниками Організації;
- надання згоди на призначення та звільнення керівників заснованих (співзаснованих) 
Організацією підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб;
- надання згоди на звільнення керівників структурних і відокремлених підрозділів;
- має право прийняти до свого розгляду та вирішити будь-яке питання, що має важливе 
значення для забезпечення поточної діяльності Організації;
- визначення системи діловодства Організації, у тому числі загальних умов та порядку 
підписання правочинів (договорів, контрактів тощо);
- прийняття рішення щодо можливості, обсягу та порядку делегування повноважень членів 
Організації іншим членам Організації;
- розподілення обов’язків між членами Координаційної Ради Організації;
- здійснення координації роботи створених Організацією юридичних осіб;
- реагування на листи, пропозиції та скарги громадян і організацій і в разі необхідності 
передача їх на розгляд Зборів;
- внесення пропозицій на розгляд Зборів щодо придбання та відчуження основних фондів, 
необхідних для діяльності Організації;
- прийняття рішення з питань соціального забезпечення і захисту, оплати праці працівників 
Організації
- координування міжнародних зв’язків Організації;
- здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів;
- підготовка документів Зборів;
- створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;
- ухвалення рішення щодо прийняття до членів Організації, виключення із членів 
Організації;
- засновування та ліквідація друкованих засоби масової інформації Організації, погодження 
призначення і звільнення їх керівників;
- ведення інформаційної політики Організації;
- створення комісій, секцій та інших робочих органів Координаційної Ради Організації, до 
роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Координаційної Ради 
Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).
5.5.5. Засідання Координаційної Ради Організації скликаються Головою Організації не 
рідше одного разу на три місяці, або протягом 5 після одержання
письмової заяви члена Координаційної Ради Орг
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засідання Координаційної Ради Організації.
5.5.6. Засідання Координаційної Ради Організації є правомочним, коли у ньому бере участь 
більшість його членів.
5.5.7. Рішення Координаційної Ради Організації приймаються простою більшістю голосів 
осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Координаційна Рада Організації не визначить 
кваліфіковану більшість.
5.5.8. Рішення Координаційної Ради Організації оформлюються протоколом.
5.5.9. Кількісний склад Координаційної Ради Організації визначається Зборами Організації.
5.5.10. Зміна складу Координаційної Ради Організації проводиться на Зборах не пізніше 
останнього місяця останнього року перебування у складі Координаційної Ради Організації 
(термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Зборах). Обрання нового складу 
Координаційної Ради Організації можливе також на позачергових Зборах за умови якщо це 
питання внесено до порядку денного 2/3 членами Організації.
5.6. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Координаційної Ради 
Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів Організації так і за 
допомогою Інтернет-зв’язку із використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм 
онлайн конференцій, які дозволять провести ідентифікацію члена Організації.
5.7. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Координаційна Рада 
Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до 
визначеної дати проведення засідання (Зборів, Координаційної Ради Організації) про 
обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів Організації оформлюється 
протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання 
відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за 
допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.8. Голова Організації:
5.8.1. Голова Організації обирається Зборами терміном на два роки і підзвітний Зборам.
5.8.2. Голова Організації може бути обраний на цю посаду знову.
5.8.3. Голова Організації обирається із членів Організації, який має вищу освіту та досвід 
практичної діяльності, достатній для управління справами Організації.
5.8.4. Рішення про обрання Голови Організації вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менше 2/3 членів Організації, які присутні на відповідних Зборах.
5.8.5. Повноваження Голови Організації припиняються за рішенням Зборів. Рішення про 
припинення повноважень Голови Організації вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менше 2/3 членів Організації, які присутні на відповідних Зборах.
5.8.6. Підставами для дострокового припинення повноважень та переобрання Голови 
Організації є:
- добровільна відмова Голови Організації від посади;
- тяжка і тривала хвороба Голови Організації;
- грубе порушення Головою Організації вимог Статуту Організації.
5.8.7. Рішення про дострокове припинення повноважень та переобрання Голови Організації 
приймають Збори за заявою Голови Організації, ініціативою Координаційної Ради 
Організації, або 1/10 від загальної кількості членів Організації.
5.8.8. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Організації, які присутні на 
відповідних Зборах.
5.8.9. Голова організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно 
до чинного законодавства України, Статуту та рішень керівних органів управління 
Організації, контролює виконання статутних вимог, рішень Зборів та Координаційної Ради 
Організації.
5.9. Повноваження Голови Організації:
- організовує роботу Організації;
- за посадою очолює Координаційну Раду Ор:
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- подає Зборам щорічний звіт за результатами своєї діяльності;
- без довіреності діє від імені Організації у відносинах з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, територіальними громадами, вітчизняними та іноземними 
підприємствами, трудовими колективами, організаціями, установами, закладами, незалежно 
від їх форми власності та організаційно-правових форм, іншими організаціями, фізичними 
особами;
- підписує від імені Організації будь-які договори, угоди, контракти, тощо стосовно 
діяльності Організації;
- видає довіреності на представництво інтересів Організації;
- має право першого підпису на фінансових документах;
- відкриває рахунки в установах банків для зберігання коштів та здійснення усіх видів 
розрахунків та касових операцій Організації;
- без довіреності представляє Організацію у правовідносинах з з третіми особами;
- погоджує своїм підписом всі документи з питань, що віднесені до компетенції Голови 
Організації;
- здійснює контроль за виконанням рішень Зборів, Координаційної Ради Організації та 
якщо такі рішення не виконуються, вживає заходів щодо їх втілення;
- після погодження з Координаційною Радою Організації затверджує штатний розпис 
Організації;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Організації, в тому числі на 
громадських засадах;
- в межах своїх повноважень видає накази, видає та затверджує форми звітів, інструкції, 
правила, положення та інші локальні нормативно-правові акти, які є обов'язковими для 
виконання працівниками Організації;
- після погодження з Координаційною Радою Організації призначає та звільняє керівників 
заснованих (співзаснованих) Організацією підприємств, установ, організацій, інших 
юридичних осіб;
- після погодження з Координаційною Радою Організації призначає та звільняє керівників 
структурних і відокремлених підрозділів;
- видає довіреності керівникам відокремлених підрозділів;
- після погодження з Координаційною Радою Організації укладає, змінює, розриває, 
припиняє правочини (договори, контракти тощо), в тому числі зовнішньоекономічні;
- представляє інтереси Організації у відносинах з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, територіальними громадами, вітчизняними та іноземними 
підприємствами, трудовими колективами, організаціями, установами, закладами, незалежно 
від їх форми власності та організаційно-правових форм, фізичними особами, інтими 
організаціями;
- підписує від імені Організації будь-які документи, в тому числі заяви, клопотання, листи, 
тощо, до будь-яких підприємств, установ, Організацій, державних органів, органів 
місцевого самоврядування, загальних судів, адміністративних судів, господарських судів 
усіх інстанцій, третейських судів та арбітражів, тощо;
- видає та підписує довіреності третім особам на здійснення дій від імені Організації;
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
- здійснює інші повноваження, не віднесені до компетенції Зборів, Координаційної Ряди 
Організації;
5.10. Голова організації призначає виконуючого обов’язків Голови Організації з числа 
членів Координаційної Ради Організації на час своєї відсутності.
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6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПЕРЕД ї ї  ЧЛЕНАМИ

6.1. Керівні органи Організації забезпечують членам Організації вільний доступ до 
інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені Статутні 
мету (цілі) та завдання, напрями діяльності.
6.2. Керівні органи Організації у ЗО (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово 
або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності Керівних органів 
Організації та реалізації Статутних мети (цілей) та завдань, напрямів діяльності.
6.3. Керівні органи Організації щорічно звітують перед членами Організації на Загальних Зборах 
з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення 
статутних мети (цілей) та завдань, напрямів Організації.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена 
Організації, Голови Організації, Координаційної Ради Організації або Загальних Зборів 
членів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:
7.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації -  первинна скарга подається до 
Голови Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, 
бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів 
розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду 
скаржника. В разі відхилення скарги -  повторна скарга подається до Координаційної Ради 
Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання із обов’язковим 
викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або 
рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Координаційною Радою Організації 
Ш повторна скарга подається до Загальних Зборів членів Організації, які зобов’язані 
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом 
члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується;
7.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Голови Організації ̂ первинна скарга подається до 
Координаційної Ради Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому 
засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги 
Координаційною Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних Зборів 
членів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Координаційної Ради Організації -  первинна 
скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 
(двадцяти) робочих днів із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а 
також члена Координаційної Ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації -  повторна скарга подається 
до Загальних Зборів членів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або 
позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена Організації, *птй скаржиться, а 
також члена Координаційної Ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується;
7.1.4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів членів Організації -  до суду, 
відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загал; 
підставою для скликання таких Загальних Зборів члені; 
днів із дня надходження такої скарги.

ШтмШ

членів Організації, є 
ягом ЗО (тридцяти)
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8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

8.1. Організація є неприбутковою організацією.
8.2. Для здійснення своїх Програмних та Статутних мети (цілей) та завдань, напрямків 
діяльності Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та 
іншим майном, яке відповідно до чинного законодавства України передане Організації її 
членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької 
діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб 
(товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, 
тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не 
заборонених чинним законодавством України.
8.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
8.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:
- членських внесків;
- грантів, спонсорських внесків від вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб та 
осіб без громадянства
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань;
- благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, із урахуванням положень 
Податкового кодексу України;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, 
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
8.1. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та 
кошторису витрат Організації здійснюють Загальні Збори членів Організації.
8.2.0рганізація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.
8.3.Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і 
бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність у порядку 
та обсягах, встановлених чинним законодавством України.
8.4.0рганізація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про 
джерела залучення коштів і майна для здійснення Статутної діяльності та про напрямки їх 
використання відповідно до чинного законодавства України.
8.5.Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання Статутної мети 
та забезпечення завдань, напрямів діяльності Організації.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням 
Координаційної Ради Організації.
9.2. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймається Координаційною 
Радою Організації при наявності мінімум 3 (трьох) заяв від майбутніх членів 
відокремленого підрозділу.
9.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.
9.4. Керівник відокремленого підрозділу призначает^Головою  Організації. Керівник 
відокремленого підрозділу повинен бути членом
9.5. Вищим керівним органом в ід о к р е м л е н о г^ ^ ^ б 5 д щ ^ |^  )И членів Відокремленого 
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підрозділу (надалі по тексту -  Збори членів Відокремленого підрозділу).
9.6. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують Статутні мету (цілі) та завдання, напрями діяльності Організації у певному 
населеному пункті в межах наданих рішенням Координаційної Ради Організації;
- проводять роботу по залученню нових членів способами та засобами не забороненими 
чинним законодавством України;
- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці 
України.
9.7. Керівник відокремленого підрозділу:
- організовує діяльність членів, що приймаються до Організації Відокремленим підрозділом 
щодо виконання Статуту Організації;
- веде облік членів, що приймаються до Організації Відокремленим підрозділом;
- виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації
9.8. Керівник Відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Організації;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту 
Організації та чинного законодавства);
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
9.9. Керівник Відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі 
довіреності, виданої Головою Організації.
9.10. Діяльність Відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття 
(ліквідації) відповідно до чинного законодавства України за рішенням Координаційної Ради 
Організації або Загальних Зборів членів Організації, а також в судовому порядку.
9.11. Майно та кошти яке було заіфіплене за Відокремленим підрозділом передається 
безпосередньо до відання Координаційної Ради Організації до прийняття рішення щодо 
розподілу майна та коштів Загальними Зборами членів Організації.
9.12. Організація підтверджує свій Всеукраїнський статус відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів 
членів Організації.
10.2. Рішення Загальних Зборів членів Організації з питань внесення змін до Статуту та/або 
затвердження нової редакції Статуту приймається, якщо за таке рішення проголосувало 
більше ніж 2/3 голосів членів Організації присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (приєднання) або 
ліквідації (саморозпуску) відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і 
коштів приймаються Загальними Зборами членів Організації, якщо за таке рішення 
проголосували не менше ніж 2/3 членів на Загальних Зборах членів Організації.
11.3. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом 
у встановленому законом порядку.
11.4. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори членів 
Організації створюють Ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок 
обрання ліквідаційної комісії визначаються Загальними Зборами членів Організації.
11.5. У разі реорганізації чи ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного в^^^Щ ^р ах о ван і до доходу бюджету 
згідно із вимогами чинного законодавства Україні
11.6. Ліквідація Організації вважається заверши такою, що припинила
свою діяльність, з моменту внесення ВІДПОВІДНІЇ г0 державного реєстру
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відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.7. За рішенням Організації, прийнятим Загальними Зборами членів. Організації, 
Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання 
такого самого статусу.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
12.1. Організація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому 
діючим законодавством порядку.



07.02.2018 Інформація з реєстрів -  Електронний кабінет платника

Код згідно з ЄДРПОУ 
Найменування 
неприбуткової організації 
Дата включення 
неприбуткової організації до 
Реєстру, починаючи з якої 
визначається строк 
безперервної реєстрації 
неприбуткової організації 
Ознака неприбутковості 
Дата присвоєння ознаки 
неприбутковості або її зміни.

40173626
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАША ПУЩА-ВОДИЦЯ" 

27.01.2016

0032 - громадські об’єднання: 
30.06.2017

Дата рішення 
Номер рішення 
Тип рішення

Дата скасування ознаки 
неприбутковості

Дата рішення 
Номер рішення

Найменування 

Ідентифікаційний код

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової 
організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості 
30.06.2017 
1726544600407
присвоєння ознаки неприбуткпрпо^

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру

Контролюючий орган 
ДЕРЖАВНА ПОДА1

ШЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ 
ДФС У М.КИЄВІ

М .



АНОТАЦІЯ

ЕКО-ПЛЕНЕР З ЛОЗОПЛЕТІННЯ «ДІАЛОГ З ПРИРОДОЮ»
Громадська Організація «Наша Пуща-Водиця» спільно з організаторами 

еколого-мистецького проекту «Діалог з природою» -  відомими митцями, дійсними 
членами Національної спілки художників України Володимиром Балибердіним та 
Галиною Дюговською, започаткованого в Україні у 2015 р., запланувала у липні- 
серпні 2018 року провести на території парку «Пуща-Водиця» у рамках вказаного 
вище проекту, Еко-пленер з лозоплетіння з одноіменною назвою «Діалог з 
природою».

Наш захід спрямований на поліпшення культурного та просвітницького 
розвитку мешканців міста Києва, на виховання естетичного, екологічного, гуманного 
ставлення до природи.

Усе більше прискорюється ритм життя сучасної людини. Усе менше часу 
залишається на роздуми, спілкування, на споглядання вічних природних явищ. 
Мистецтво, як відголосок цих процесів, стає все більше прагматичним. Усе частіше 
використовуються нові сучасні матеріали та нові технології, що дозволяють митцям 
створювати надзвичайні ефекти.
Але душа людини все одно потребує чогось нераціонального, чогось такого, що 
підсвідомо поєднує людину з відчуттям себе, як частинки Всесвіту, вічності та 
матінки-природи і це є актуальним у сучасному, зраненому стресовими реаліями 
світі.

Мабуть, тому по всьому світу набирають популярності види мистецтва, 
пов’язані з природою. Митці з художніх залів та галерей виходять під відкрите небо, 
щоб у співавторстві з природою створити свої роботи. До проектів долучається 
велика кількість волонтерів. Процес розвитку цього мистецтва в усьому світі 
підтримується та фінансується на державному рівні та різними фондами. У 
розвинутих країнах високо цінується можливість гуманізації суспільства.

Результатом поєднання мистецтва та природи — є не лише створення арт- 
об’єктів для природного середовища, відбувається візуальний діалог з глядачем. Тема 
арт-обє’ктів наразі дуже поширена. Головне, щоб це був мистецький твір, поєднаний 
з ландшафтом або міським середовищем, щоб був органічно вписаний в природний 
ландшафт.

Мета нашого проекту -  відродження українських етнічних традицій; виховання 
гуманного ставлення до природи, людини; збереження природного середовища; 
виховання художнього смаку; естетизація публічного простору; популяризація Пущі- 
Водиці та відродження її як пам’ятки історико-культурної та архітектурної спадщини.

У рамках нашого пленеру з лозоплетіння планується робота 12-14 скульпторів, 
які будуть творити у лоні природи під відкритим небом. Можна буде спостерігати 
сам процес творіння і втілення. Кожен охочий також зможе долучитися до роботи, 
допомагаючи митцям. Під час роботи протягом десяти днів будуть проходити 
різноманітні культурні заходи, із залученням артистів. Наші спеціалісти поведуть 
цікаві майстер-класи для малечі і дорослих.

Створені під час «Діалогу з природою» арт-об’єкти залишаться на території



Проект Еко-пленер з лозоплетіння «Діалог з природою»
________  (назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства Громадська організація 
«Наша Пуша-Водипя»_____

1. Анотація (додається).
2. Діяльність ГО «Наша Пуіца-Водиця» розпочалася із заснування 
ініціативної групи «Серце Пущі» у квітні 2015, яка ініціювала і проводила 
регулярні зустрічі з представниками адміністрації та іншими органами 
державної влади для обговорення і вирішення нагальних проблем мешканців 
мікрорайону Пущі-Водиці»; заснувала випуск інформаційного бюлетеня «Наша 
Пуіца-Водиця» на громадських засадах, у якому висвітлювали місцеві новини, 
піднімали питання екології, збереження лісів навколо Пущі-Водиці.

У листопаді 2015 року заснували Громадську організацію «Наша Пуща- 
Водиця», основна мета діяльності якої полягає у спільній реалізації її членами 
своїх законних інтересів, задоволенні соціальних, екологічних, інформаційних, 
творчих, культурних, просвітницьких, освітніх та інших інтересів, у захисті 
навколишнього середовища, збереженні архітектурної спадщини Пущі-Водиці, 
співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань 
охорони навколишнього середовища, проведенні культурних заходів, 
спрямованих на відродження нашого мікрорайону. Наша організація має досвід 
проведення вуличних свят у Пущі-Водиці («Тепла зима» у 2015 р, «Масляна. 
Традиції», у 2016 р., «Прикрашаємо ялинку разом», 2017 р.) із залученням 
музикантів, творчих музичних колективів.

За Статутом наша громадська організація є неприбутковою організацією, 
її діяльність спрямована на задоволення суспільних інтересів та потреб. До 
складу організації входить 9 осіб:

- Голова громадської організації
- Члени організації.
У Громадській організації «Наша Пуща-Водиця» об’єдналися дуже різні 

люди з різними прагненнями, здібностями та інтересами, проте з одним 
спільним бажанням -  зробити Пущу-Водицю такою, якою дійсно варто 
пишатися.

З метою здійснення просвітницької діяльності створено навчально- 
мистецький клуб, на базі якого проходять безкоштовні майстер-класи для дітей 
«Екологічна майстерня» та розмовний клуб для дорослих «8реакіп§ СІиЬ» 
(англійською, німецькою, французькою). Для підтримки здорового способу 
життя, ми створили Спортивний клуб: лижі, ковзани, велосипедні та піші 
прогулянки навколо Пущі-Водиці.

Громадська організація «Наша Пуща-І|
Фейсбуці, силами членів ГО створений сай;
УоиТиЬе.
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Та найяскравіша подія, яка відбулася у Пущі-Водиці завдяки діяльності 
ГО «Наша Пуща-Водиця» - це Міжнародний симпозіум дерев’яної скульптури 
«Відродження», який проходив з 17 по 26 червня 2016 року. Проект зібрав 
навколо себе професіоналів, однодумців, небайдужих людей. Мета цього 
грандіозного заходу — виховання художнього смаку та знайомство мешканців і 
гостей Пущі-Водиці з тенденціями сучасної світового мистецтва; естетизація 
публічного простору та популяризація Пущі-Водиці як історико-культурної 
перлини Києва; привернення уваги скульпторів до використання у своїх 
жанрових і стилістичних пошуках екологічних матеріалів, зміцнення 
міжнародних контактів через творчі обміни між художниками.

Унікальність цього заходу в тому, що він був організований і проведений 
силами Громадської організації «Наша Пуща-Водиця» у партнерстві 
з КДІДПМД ім. М.Бойчука, без залучення бюджетних коштів. Це ідея купки 
небайдужих ентузіастів, які хочуть бачити Пущу квітучою! І митці, і куратори 
проекту зголосилися провести Симпозіум на безоплатній основі. Симпозіум 
відбувся завдяки спонсорській підтримці та волонтерській допомозі.

Як результат — Алея скульптур сучасного мистецтва у парку відпочинку 
«Пуща-Водиця».

ГО «Наша Пуща-Водиця» є організатором і учасником чисельних 
великих та малих толок у Пущі-Водиці з залученням мешканців, учнів шкіл, 
Академії Лідерства, МТА, та переселенців, що тимчасово мешкають в Пущі- 
Водиці. Приймали участь у всеукраїнській толоці.

3. Представлений для участі у міському конкурсі проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та .активна громада», проект «Еко-пленер з 
лозоплетіння «Діалог з природою» запланований на липень-серпень 2018 р., 
створений для сприяння заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, 
культурного та просвітницького розвитку мешканців Пущі-Водиці.

Мета проекту — виховання художнього смаку, естетизація публічного 
простору, популяризація Пущі-Водиці та відродження її як пам’ятки історико- 
культурної і архітектурної спадщини; збереження природного середовища; 
виховання гуманного ставлення до природи і людини.

Розвиток інноваційних технологій, глобалізація світових процесів 
спонукає сучасну людину усе більше прискорювати ритм життя, у результаті 
чого людина втрачає можливість діалогу з природою. Завдання проекту -  
відновлення традицій, збереження історико-культурної спадщини, 
формування культури екологічного ставлення до природного середовища.

Очікувані результати від реалізації проекту — естетизація простору, 
активізація культурних і мистецьких осередків; об’єднання громади за рахунок 
участі у заході різно-цільової аудиторії та спонукання її до співпраці у 
вирішенні нагальних проблем, формування думки про єдність та 
результативність колективних дій.

Реалізація проекту також буде вказувати на високий потенціал 
громадських ініціатив, оскільки демо нструє активних громад
впливати на культурні процеси у розбудові

Проект буде реалізовано у три етапи. "НАША
ПУЩА-ВОДИЦЯ') 1



Перший етап — узгоджувальний — передбачає комунікацію з державними 
органами влади, отримання дозвільних документів на проведення заходу.

Другий етап -  підготовчий — включає ряд заходів, спрямований на 
організацію і проведення заходу: поширення інформації про захід, створення 
заходу в Інтернеті, розповсюдження інформації у Фейсбуці на сторінці 
Громадської організація «Наша Пуща-Водиця», у групах, анонсування на 
шпальтах газети «Наша Пуща-Водиця» та інших джерелах; формування групи 
скульпторів -  учасників еко-пленеру. Окрім того, в зазначений період буде 
здійснюватися покрокова ґрунтовна підготовка: будуть створені робочі групи, 
відповідальні за втілення кожного пункту плану проведення заходу; буде 
розроблений сценарій проведення освітніх заходів під час проведення еко- 
пленеру, різноманітних майстер-класів та розважальних заходів для дітей і 
дорослих; підготовка майданчику для роботи скульпторів та забезпечення їх 
необхідними матеріалами та інструментами.

Третій етап проекту -  безпосередньо проведення Еко-пленеру з 
лозоплетіння, який буде тривати протягом десяти днів, у лоні природи, на 
території парку відпочинку «Пуща-Водиця». Для участі в еко-пленері з 
лозоплетіння планується залучити 14 митців, творчих особистостей різних 
напрямків -  скульпторів, живописців, ландшафтних дизайнерів, які впродовж 
десяти днів будуть працювати над скульптурами у творчій лабораторії просто 
неба, у парку відпочинку «Пуща-Водиця». Для творчого процесу їм будуть 
виділені локації для творіння, матеріали та необхідні інструменти.

Еко-пленер з лозоплетіння «Діалог з природою» розпочнеться з 
відкриття, представлення скульпторів і організаторів. Суть проекту у поєднанні 
мистецтва і природи, що має на меті створення арт-об’єктів для природного 
середовища. Створений митцем твір нерозривно пов'язаний не просто з 
природним ландшафтом, він повинен бути органічно вписаний у запропоновані 
умови.

Під час роботи запропонованого еко-пленеру гості матимуть можливість 
долучитися до візуального діалогу з природою, бажаючі зможуть спробувати 
себе у майстерності лозоплетіння, взяти участь у майстер-класах, побачити 
театралізовані дійства, почуті різні музичні та творчі колективи. По закінченні 
пленеру відбудеться урочисте закриття і усі виготовлені арт-об’єкти 
залишаться у парку відпочинку «Пуща-Водиця», які будуть слугувати 
прикрасою нашого парку, підкреслюючи чарівність живої природи.



Перший етап — узгоджувальний -  передбачає комунікацію з державними 
органами влади, отримання дозвільних документів на проведення заходу.

Другий етап — підготовчий — включає ряд заходів, спрямований на 
організацію і проведення заходу: поширення інформації про захід, створення 
заходу в Інтернеті, розповсюдження інформації у Фейсбуці на сторінці 
Громадської організація «Наша Пуща-Водиця», у групах, анонсування на 
шпальтах газети «Наша Пуща-Водиця» та інших джерелах; формування групи 
скульпторів — учасників еко-пленеру. Окрім того, в зазначений період буде 
здійснюватися покрокова ґрунтовна підготовка: будуть створені робочі групи, 
відповідальні за втілення кожного пункту плану проведення заходу; буде 
розроблений сценарій проведення освітніх заходів під час проведення еко- 
пленеру, різноманітних майстер-класів та розважальних заходів для дітей і 
дорослих; підготовка майданчику для роботи скульпторів та забезпечення їх 
необхідними матеріалами та інструментами.

Третій етап проекту -  безпосередньо проведення Еко-пленеру з 
лозоплетіння, який буде тривати протягом десяти днів, у лоні природи, на 
території парку відпочинку «Пуща-Водиця». Для участі в еко-пленері з 
лозоплетіння планується залучити 14 митців, творчих особистостей різних 
напрямків -  скульпторів, живописців, ландшафтних дизайнерів, які впродовж 
десяти днів будуть працювати над скульптурами у творчій лабораторії просто 
неба, у парку відпочинку «Пуща-Водиця». Для творчого процесу їм будуть 
виділені локації для творіння, матеріали та необхідні інструменти.

Еко-пленер з лозоплетіння «Діалог з природою» розпочнеться з 
відкриття, представлення скульпторів і організаторів. Суть проекту у поєднанні 
мистецтва і природи, що має на меті створення арт-об’єктів для природного 
середовища. Створений митцем твір нерозривно пов'язаний не просто з 
природним ландшафтом, він повинен бути органічно вписаний у запропоновані 
умови.

Під час роботи запропонованого еко-пленеру гості матимуть можливість 
долучитися до візуального діалогу з природою, бажаючі зможуть спробувати 
себе у майстерності лозоплетіння, взяти участь у майстер-класах, побачити 
театралізовані дійства, почуті різні музичні та творчі колективи. По закінченні 
пленеру відбудеться урочисте закриття і усі виготовлені арт-об’єкти 
залишаться у парку відпочинку «Пуща-Водиця», які будуть слугувати 
прикрасою нашого парку, підкреслюючи чарівність живої природи.



План виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Таблиця 1

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада)

узгоджен
ня

Передбачає 
комунікацію з 
державними 
органами влади, 
отримання 
дозвільної 
документації на 
проведення 
заходу з КМДА, 
РДА
Обол енського 
району, УЗН 
Оболонського 
району

Березень 2018 р. Анікін В., голова ГО «Наша 
Пуща-Водиця»
Гамчук А., член ГО 
Шипелик Т., член ГО

Інформуй
ання
громадсь
кості

Створення заходу 
в Інтернеті, на 
сторінці ФБ, 
анонсування на 
шпальтах газети 
«Наша Пуща- 
Водиця»

Квітень 2018, 
інформування 
протягом усього 
періоду
підготовки і 
проведення

Железняк М., член ГО 
Піонтковський К., член ГО 
Піонтковська Т., член ГО

Розробка
плану
проекту

Підготовка
сценарію
проведення
культурної
програми в
рамках еко-
пленера

Квітень-червень
2018 р

Іщенко В., член ГО 
Піонтковська Т., член ГО

Проведення
майстер-класів

Липень (серпень)
2018 р.

Іщенко В., член ГО 
Тундра Д., член ГО

Проведен 
ня заходу

Створення 
робочих груп для 
реалізації 
ефективної 
роботи еко- 
пленера

Липень (серпень)
2018 р.

Усі члени ГО
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2

№ Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума 
коштів, 

очікувана з 
бюджету 
м. Києва, 

грн.

Сума 
коштів 3 

інших 
джерел, 

грн.

Власний
внесок

організації

Загальна сума 
коштів на 

реалізацію 
проекту

1 2 3 4 5 6 7
Транспортні витрати 10000,00 10000,00 10000,00
Аренда навісів 5000,00 5000,00 5000,00
Забезпечення оплати 
скульпторам

98000,00 58000,00 40000,00 98000,00

Медіапідтримка 10000,00 5000,00 5000,00 10000,00
Забезпечення 
матеріалами для 
виготовлення 
скульптур

25000,00 11000,00 14000,00 25000,00

Забезпечення 
інструментами для 
виготовлення 
скульптур

10000,00 10000,00 10000,00

Забезпечення 
проживання 
скульпторів (10 дн. на 
14 чол.)

84000,00 84000,00 84000,00

Забезпечення 
харчування 14 
скульпторів

49000,00 44000,00 5000,00 49000,00

Екскурсії 1000,00 1000,00
Всього: 292000,00 197000,00 84000,00 11000,00
Разом: 292000,00

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів.
5.1 Транспортні витрати.

Для проведення заходу кошторисом передбачено транспортні витрати в
сумі 10 000,00 грн., що включає оплату послуг перевізників, в тому числі 
вартість пального 28,56 грн. за 1 літр, приблизний кілометраж пробігу
автотранспорту, кількість годин роботи.

Передусім, транспортні послуги необхідні для забезпечення:
- зустрічі на залізничному вокзалі майстрів та їх доставки до місця 
проживання на початку проведення заходу та відвезення після завершення- 
пасажирський мікроавтобус;
- доставки до місця проведення заходу орендованих тентів, навісів, 
обладнання — вантажний мікроавтобус;
- закупівлі матеріалів для виготовлення ск) іажний мікроавтобус;
- закупівлі інструменту, продуктів хаЦ р ірган ізац ії фуршету
протягом періоду проведення заходу -Л Є || щадзрт.
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о р е н д а  шдомль, ісм іш , вуличних м еш п в іуілш ш , і/іільц ів ; — ллпм 9\т  гри.
Сума сформована виходячи з середньої добової вартості на відповідне майно 
серед ринкових пропозицій, з розрахунку 10 днів. Використовуються власні 
кошти.
5.3. Забезпечення оплати скульпторам -  98 000,00 грн. Для участі в заході 
запрошено групу митців 14 чоловік. Протягом часу проведення заходу 10 днів, 
митці працюватимуть в групах по 2-3 особи, в середньому кожною групою 
буде виготовлено 1-2 скульптури.

Виходячи з попередніх переговорів з майстрами, було погоджено 
мінімальну суму щоденної оплати 700,00 грн. на особу. Відповідно, розрахунок 
оплати роботи становить 700x14x10=98 000. Частину коштів в розмірі 40 
000,00 грн. планується залучити від приватних спонсорів.
5.4. Медіапідтримка -  10 000,00 грн. З метою висвітлення інформації про 
культурний захід в засобах масової інформації, запрошення мешканців 
Оболонського району м. Києва та киян, в тому числі учнів шкіл-інтернатів, 
воїнів АТО, ознайомлення відвідувачів з програмою заходу, планується 
використання вказаного бюджету. Кошти будуть спрямовані на оплату послуг 
фото та відео зйомки, підготовку та редагування статей, оголошень, розміщення 
даної інформації в соціальних мережах, за можливості в місцевих друкованих 
виданнях. Кошти частково залучаються за рахунок приватних спонсорів 
частково за рахунок організації.
5.5. Забезпечення матеріалами для виготовлення скульптур -  25 000,00 грн. 
Враховуючи специфіку та формат заходу, основною сировиною для роботи є 
лоза верби, що в свою чергу налічує велику кількість видів та порід. Для 
лозоплетіння підходять одно-дворічні пагони чагарникових верб високої якості
-  гнучкі і міцні, що добре розколюються та стругаються. Періодом заготівлі 
(різки) лози є весна та осінь. Досягнуто попередніх домовленостей з 
підприємцями в регіонах про заготівлю необхідного обсягу матеріалу для 
проведення Еко-планеру, орієнтовний об’єм 18 м.З. Погоджена вартість 
матеріалу та послуг 25 000,00 грн. Частково кошти в сумі 14 000,00 грн. 
планується залучити від приватних спонсорів.
5.6. Забезпечення інструментами для виготовлення скульптур -  10 000,00 грн. 
Вартість інструменту визначено виходячи з кількості майстрів (груп), цінових 
пропозицій в інтернет магазинах та центрах торгівлі Епіцентр та Нова Лінія. 
Необхідні інструменти: плоскогубці, круглогубці, ножі, молотки, затискачі, 
секатори, щемілки, колуни, рукавички. Кошти будуть залучені від приватних 
спонсорів.
5.7. Забезпечення проживання скульпторів (10 дн. на 14 чол.) -  84 000,00 грн. 
Поблизу парку «Пуща-Водиця» розташовано ряд оздоровчих та спортивних 
центрів, що надають послуги з подобового проживання та оренди номерів. 
Серед них МТА (990 грн. на добу), Конгрес-готель «Пуща» (1360 грн. на добу), 
Дитячий оздоровчий табір «Лідер» (600 грн. на добу). Таким чином, для 
проживання учасників заходу обрано ДОТ «Л щ ^^Ррзрахунок статті бюджету
- 600x14x10 = 84 000.
5.8. Забезпечення харчування 14 скульпто| 
пленері з лозоплетіння планується залу 
будуть творити у творчій лабораторії пр |
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«. Для участі в Еко- 
:і впродовж 10 днів 
відпочинку "Пуща-



Водиця". Вартість дворазового харчування (сніданок, вечеря) в ДОТ «Лідер» 
складає 350,00 грн. на особу. Розрахунок статті бюджету -  350x14x10 = 49 000. 
Частково кошти в сумі 5 000,00 планується залучити від приватних спонсорів.
5.9. Екскурсії -1 000,00 грн. Протягом проведення заходу будуть залучені 
історики та мистецтвознавці для проведення, як тематичних екскурсій для 
відвідувачів, так і присвячених історії Пущі-Водиці. Кількість екскурсій - 5. 
Кошти -  власні організації.

6. ГО «Наша Пуща-Водиця» має досвід проведення культурних та спортивних 
заходів. Організація об’єднує навколо себе небайдужих до розвитку 
мікрорайону людей, різного віку та професій. Організація має власний офіс, 
обладнані робочі місця, бібліотеку. Враховуючи, що організація є 
неприбутковою, матеріальна база формується здебільшого за рахунок внесків її 
членів та приватних спонсорів — мешканців Пущі-Водиці. Актив ГО, що буде 
залучений до організації заходу складає 5 чоловік. Кожна особа буде 
відповідати за конкретні дії, передбачені планом заходу, зокрема: підготовка та 
супроводження документації, бухгалтерія та звітність, технічна частина, 
укладання договорів з контрагентами, комунікації, супроводження митців 
тощо. Додатково для виконання окремих робіт будуть залучені волонтери та 
друзі організації.

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)

Громадська організація «Наша Пуща-Водиця» має офіс для організації 
та координації проекту, який знаходиться у Пущі-Водиці за адресою: Федора 
МаксименкаДбу приміщенні

Для забезпечення реалізації проекту Громадська організація «Наша 
Пуща-Водиця» власними силами буде здійснювати медіа підтримку, фото-, 
відео фіксацію, журналістський супровід протягом підготовки і проведення 
заходу, організація та проведення майстер-класів, розробка сценарію для 
культурної програми проекту.

іізації «Наша Пуща-Водиця»
(підпис) (0>і4вище, ім’я, по-батькові)

В.В. Анікін

Примітки
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність 
реалізувати проект.
2.3агальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має 
перевищувати десяти сторінок.
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Лист-підтримка

Київська організація Національної Спілки художників України 
підтверджує, що Володимир Балибердін, член Національної Спілки 
художників України, голова секції декоративно-прикладного мистецтва 
Київської організації Національної Спілки художників України, лауреат 
премії ім. Катерини Білокур та Галина Дюговська, член Національної Спілки 
художників України, член Національної Спілки журналістів України- 
організатори та куратори Міжнародного авторського еколого-мистецького 
проекту «Діалог з природою» мають намір брати участь в організації та 
проведенні еко-пленеру з одноіменною назвою «Діалог з природою» по 
створенню арт-об’єктів з природних матеріалів, як автори ідеї еко-пленеру і 
куратори творчої частини.

Цей пленер заплановано провести в парку «Пуща-Водиця» у липні- 
серпні 2018 року.

Голова Київської організації 
Національної Спілки художників Укра)ц


