
цiйний номе
пiдпис секретаря koнlсypcнoi koMicii

(з апо в н ю с в id по в i ё шь нuй с е кре m ар ко н курс но i' ком i с ii)

Найменування iнституту громадянського
суспiльства

Громадська орган iзацiя <КиТвська

фундацiя культури)
Назва проекту Видання книги

робоча назва:
кПочеснi громадяни MicTa Кисва (до

l917 року)>
Прiоритет, завдання, визначене Органiзатороlчt
конкурсу на розвОязання якого спрямовано проект
(словами, зазначитц Jlише один напрямок)

11iдтримка кул ьтурних проектiв

Загальна сума кошторису на здiйснення витрат
цр9екту

259 200,00 грн.

Очiкуване фiнансування вiд .Щепартамент1,
суспiльних комун iкачiй

l94 400,00 грн.

Строк реал зацiТ проекту !о l5 травня 20l9 року
Прiзвище, iм'я, по-батьковi керiвника органiзачii.
мiсце знаходження органiзачiТ, телефон, факс, е-
mail

Костянчук Сергiй Петрович
0l054, м. КиТв, вул. Ярославiв Вал,

33Б
Тел. : 067-32- l 0-28; 044-2З2-10-28

e-mai l : kfk.kyiv@gmai l.com

Прiзвище, iм'я, по-батьковi та посада керiвника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Костянчук Сергiй Петрович
0l054, м, КиТв, вул.. Ярославiв Вал,

33Б
Тел. : 067-3 2- 1 0 -28 ; 04 4 -2З2- l 0 -28

e-mail: kfk.kyiv@gmai l.com

Заява
на участь у MicbKoMy KoHKypci проектiв << Громадська перспектива:

прOзора влада та активна громада))

Що заяви додаються:
l) копiя свiдоцтва про ресстрацiю iнституту громадянського суспiльства, статуту,

скрiпленi печаткою;
2) копiю документа, що пiдтверджус включення (на момент подання конкурсноТ

пропозицii) iнституту громадянського суспiльства до Реестру неприбуткових установ та
органiзацiй;

3) опис проекту;
4) кошторис витрат, необхiдних для виконання проекту, за формою, що затверджена

органiзатором Конкурсу;
5) iнформаuiю про дiяльнiсть iнституту громадянського суспiльства. джерела

фiнансування iнституту громадянського суспiльства, зокрема про досвiд виконання
проектiв протягом останнього року за рахунок бюджетних коштiв та iнших джерел
фiнансування, джерела фiнансування, iТ матерiально-технiчну базу та кадрове

Дата ресстрацiТ заяви



3абезпечеНня за пiдписом керiвника або уповноваженоТ особи громадськоТ органiзацiТ,
скрiпленим'IT печаткою;

Керiвни к ] iнститугу гром адянського сусп iл ьства

&arnлt "rlz- L2.
(пiдпис)

м.п.

? /lИГl/й:l

(прiзвище, iм'я, по-батьковi)

2q 19 pony



Проект:
видання книги:

назва <почеснi

Форма
опису проекту

MlcTa |9l7
(назва проекту)

Найменування iнституту громадянського суспiльства:
громадська органiзацiя <<киiъська фундацiя культури>

Напрямок, за яким буле реа.lliзовано проект:
реалiзацiя заходiв у сферi культури. hiorp"rnu книговидання, музейнот справи,
красзнавства.

Акryальнiсть проекry:
почесними громадянами Кисва е особи, заслуги яких вiдомi на всю кратну, а почасти - це
cBiToBi iMeHa. Щосягнення таких людей можуть стати об'€дпуr""й фактором, повиннi
слугувати прикладом. Звання почесних громадян присвоюеться по всьому cBiTy.

КиТвська фУндацiя культури вже розпочала початковий етап цього проекту. Були
виготовленi стенди почесних громадян (до l9l7 р): IBaHa ФУндуклся, Нiколи та Федора
Терещенкiв, Миколи Чоколова, Миколи Бунге, Володимира Каравасва, Михайла
.Щегтярьова, Миколи Попова та двох наших сучасникiв: Бориса евгеновича Патона та
Патрiарха Фiларета.

I_{я виставка вже представлена в
Фiлiалi НацiональногО музеЮ кКиТвська картинна галерея) кШоколадний булинок>
(червень 20l8 р.)
Нацiональнiй фiлармонiТ УкраТни (грудень 20l8 р,)
BepxoBHi Радi УкраТни (лютий 20l9 р.)

Мета проекту:
висвiтлення досягнень почесних громадян, проведення iсторичних паралелей мiл< тими
благими справами, що робили вiдомi меценати та пiдприсмцi ранiше, i сьогоденням.
Короткостроковими цiлями с iнформування про особистостi почесних громадян Кисва,
дiджиталiзачiя фото-, вiдеоматерiалiв. ,Щовгостроковою метою с доступ до iсторичних
матерiалiВ широкиХ верстВ населення, пiдвищенНя iHTepecy студентiв та спецiмiСтiв до
apxiBHoT, красзнавчоТ, музейноТ дiяльностi; зростання вiдвiдуваностi музеТв та iнших
iсторичних мiсць (локацiй), що пов'язанi iз почесними громадянами; створення передумов
для започаткування музею почесних громадян, Проект може сприяти налагодженню
дiалогу мiж мiстами Укратни та cBiTy. Проведення конкурсу в рамках проекту gприятиме
проведенню аналiтичноТ роботи в сферi культури та розвитку дослiлникiв (зокрема,
студентiв та iнших осiб).

Завдання проекту:
В КиСвi та iнших M.icTax УкраТни та cBiTy за визначнi заслуги надаеться/присвоюсться
звання кПоЧЕСНИЙ ГРоМАДЯНИН). В столицi УкраТни такими особами dули до l917
IBaH Фундуклей, Никола Артемiйович Терещенко, Федiр Артемiйович Терещенко, Микола
Iванович Чоколов, Бунге, .Щехтсрсв.



на даний час це звання присвоено особистостям в рiзних галузях: державним та
церковними дiячам, спортсменам та митцям, лiкарям та пiдприсмцям.
I тодi i зараз цi люди своТм талантом, працею, фiнансами сприяють розвитку MicTa та
краihи.
Висвiтлення iнформацiТ про них та ix здобу.гки (пiдприсмства та музеТ, спортивнi
досягнення та твори мистеuтва) сприятиме пiдвищенню культурного рiвня,.туристичноТ
привабливостi, позитивного iмiджу столицi та УкраТни в цiлому

План викоIlання проекту згiдно з Таблицекr:

Очiкуванi результати виконання проекту :

Поширення позитивноТ iнформаuiТ про видатних киян

[{iльова аулиторiя, на яку спрямовано проект:
Щiльовою аулиторiсю е широкi верстви населення
BiK та професiТ - рiзноманiтнi (вiдвiдувачi ус,ганов, де булуть розмiщенi матерiали
(Стенди, фото-, вiдеоматерiали), вiлвiлувачi сайту, учасники конкурсу TBopiB, члени журi,
почеснi громадяни та члени rх родин тощо

Способи iнформування громадськостi про хiд та результати реалiзачiТ проекry
(зазначаються назви засобiв масовоТ iнформачii'о строки та методи
iнформування громадськостi) :

Анонси, iнтерв'ю, новини тощо, кУкрiнформ), телеканал <КИiВ), газета <Вечiрнiй
Киiв>, соцiальнi мережi, cTopiHKa Фундацii. Щомiсячно.
Органiзацi'i якi плануються залучити до спiвучастi у реалiзацii проекry (назва
органiзаuiТ, адреса, телефон, спосiб спiвучастi, якi заходи в рамках проекту
виконуе, якi ресурси нада€ для реалiзацii проекту):
Видавництво кВарто> (м. КиТв, вул. АндрiТвський узвiз, l3 А.
https://www.facebook.com/bulgakov.book.club; теJI.: (044) 360-78-07): виготовлення

Етапи реалiзацii Опис заходiв для здiйснення
етапу

Строк реалiзацii
етапу

Опрачювання матерiа.гliв в

державних apxiBax та iнших
джерелах.

укладення договору з автором книги Лютий-березень 2019 р.

пiдготовка рукопису kt| иги Виконання aBTopo]\l cBoji зобов'язань !о 15 березня 20l9 р.

.Ц,олрукарська п iдготовка кн иги пiдготовка оригiнал-макету:
- Загальне редагування- Наукове редагування- Лiтературнередагування
- Обробка

фотографiй(приблизно 200
шт.)

- Верстка
- KopeKl,ypa (два рази)- Виготовлення лизайну

обкладинки
- Отримання кодiв ISBN тв.

удк

.Що l5 квiтня 20l9 р.

!рук книги Укладення договору з
видавництвом
Друкування накладу

!о l5 травня 20l9 р.



оригiнал-макету. пiдготовка та друк книги; прдт kxapkiBcbka книжкова фабрикакГлобус> (м. XapKiB, вул.Ю Рiздвяна, ll, тел. (057) 7l2ЗЗ26):друк книги.

сума коштiв i з яких джерел очiкусться отримати для реалiзацii проекту:
l94 400,00 грн,

., 
]].lr^

KePiqник .iHcTiiTyTy громадянського сусп iльства :

м.п.

Е nrro.o 20l9 року



1.

Форма кошторису

Кошторис витрат на реалiзацiю

витрат на реалiзачiю проекту

проекту згiдно з Таблицею:

l. Обгрунтування кiлькостi послуг та ToBapiB (в тому числi й тих, що булуть залученi з
iнших джерел або за рахунок власного внеску органiзаuiТ) з урахуванням дiючих цiн
та тарифiв:

BapTicTb пiдготовки послуг з виготовлення оригiнал-макету книги та iT лруку, гонорарiв,
тощо вiдповiдас загальним стандартам у чiй галузi

3. ПеРелiк характеристик наявного матерiально - технiчного та кадрового (штатнi
працiвники, волонтери, тощо) забезпечення органiзачii, якi булуть використанi для
реалiзаuiТ проекту:
На даний час засновники, спiвробiтники та волонтери (партнери) спроможнi забезпечити
виконання вказаного проекту

Керiвник iнституту громадянського суспiльства:

/асл
l,,,,"',,, ,.|'I

_ JIlотого 20l9 prlKy
чia-Е

1ry: lасlэап7zz 4г7,
-__\ _
I4tI.1 , (прiзвище, iм'я, пб-батьковi)

J\9 Стаття
витрат

Розрахунок
витрат

Сума коштiв,
очiкувана вiд
!епартаменту

суспiльних
комунiкацiй, грн.

Сума
коштiв
з iнших
джерел,

грн,

Власний
внесок

органiзацii,
грн,

Загальна
сума

коштiв на
реалiзацiю
проекту,

грн.
l 2 аJ 4 5 6 1

пiдготовка
рукопису книги
(логовiр з

автором)

64 800,00 64 800,00 64 800,00

пiдготовка
оригiнм-макету:
Загальне

редагування
Наукове

редагування
Лiтературне

редагування
Обробка

фотографiй(приб
лизно 250 шт,)
Верстка
Коректура (два

рази)
виготовлення
лизайну
обклади нки
Отримання кодiв
ISBN тв. УДК

26 000,00

l8 000,00

l5 000,00

20 000,00

l 6000,00

4000,00

l000,00

26 000,00

l8 000,00

l5 000,00

20 000,00

l6000,00

4000,00

l000,00

26 000,00

l 8 000,00

l5 000,00

20 000,00

l 6000,00

4000,00

l000,00

/{рукування
накладу

94 400,00 94 400,00

ВСЬоГо: l94 400,00 64800,00

РАЗоМ: 259 200,00



1.

2,

Iнформацiя про дiяльнiсть iнстиryry громадянського суспiльства

Пiдтримка видання книги ,,Купцо, города Киева>, автор - Третьяков А.П. (в книзiзiбранiланi про 3745 купцiв з l836 по l9l7 р.)

органiзацiя виставки <на_цiональна фiлармонiя Украrъи: l35 pokiB вiд шrубу
КиТвсьr<ого купецького зiбрання. Авторки - Альонi Мокроусова та Марiя
Кадомська

Презентаuiя виставки 4 грулня 20l7 року в Нацiональнiй фiлармонiТУкраТни

Презентаuiя виставкИ в 20l8 в НацiонаЛьнiй бiблiОтецi iменiЯрослава Мулрого,

з, Пiдготовка та органiзацiя виставки (першого етапу) кПочеснi громадяни Кисва (до
l91 7 року)>) в мистецькому центрi кШоколадний будинок> КиТвськоТ картинноТ
галереТ20 червня 20l8 р.

4, ПiдготОвка та органiзацiЯ виставкИ <Почеснi громадяни MicTa Киева> в примiщеннi
ВерховноТ Рали УкраТни 5 лютого 20l9 року.

5. Органiзацiя iнтерв'ю з почесними громадянами м. Киева

На даний час засновники, спiвробiтники та волонтери (партнери) забезпечують
вищевказан i проекти самостiйно.

громадянського сусп iльства:

r.a
рiзвище, iм'я, по-батьковi)

_t_ лютого 2019 року
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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. громАдськА оргАнIзАцIя "киiвськА ФундАцIя культури" (далi

ОРГАНIЗАЩIЯ) с громадською органiзацiею, яка об'еднус громадян УкраТни, iноземних громадян,
осiб без громадянства, якi перебувають в YKpaTHi на законних пiдставах, на засадах едностi iHTepeciB

лля реалiзацiТ ооновних завдань, передбачених цим Стаryтом.
1.2. ОРГАНIЗАЦIЯ керуеться у своТй дiяльностi Конститучiею УкраТни, Законом УкраТни

"Про громадськi об'сднання", iншими нормативно-правовими актами УкраТни, прийнятими
вiдповiдно до них та цим Стаryтом.

1.3. ОРГАНlЗАЦIЯ утворю€ться i дiс на принципах: добровiltьностi, самоврядностi, вiльного
вибору територiТ дiяльностi, piBHocTi перед законом, вiдсутностi майнового iHTepecy iT членiв,

прозоростi, вiдкритостi та публiчностi.
1.4. .Щiяльнiсть ОРГАНIЗАЦIi поширюсться на всю територitо..УкраТни. ОРГАНIЗАI_1IЯ може

мати всеукраТнський стаryс. ВсеукраТнський статус ОРГАНIЗАЦII щорiчно пiдтверджуеться в

порядку визначеному Законом УкраТни "Про громадськi об'еднання"
1.5. ОРГДНIЗАЦIЯ е юридичною особою з моменry ii державноТ peecTpauiT, мае самостiЙниЙ

баланс, рахунки в установах банкiв в нацiональнiй та iноземних ваJ]ютах, круглу печатку зi свотм

повним найменуванням або круглу печатку зi свотм повним найменуванням та емблемою, штампи,

бланки, та iншi реквiзити.
1.6. ОРГДНlЗДЦIЯ може використовувати власну символiку: прапор, герб, емблеми, якi е ii

символами i вiдмiнними знаками. Символiка затверджуеться Правлiнням ОРГАНIЗАЦII. Символiка
оргднIзДЦIi пiдлягас державнiй peccTpauiT у порядку, що визначасться Кабiнетом MiHicTpiB

УкраТни.
1.7. оргАНIзАIIIЯ пе сmавumь сво€ю меmою опlр.Lцання прuбуmку, сmворю€mься mа

зdiйснюе свою diлльttiсmь як непрuбуmкова ореанiзацiя, BidпoBiDHo Do зпконоdовсmва YKpaittu.
1.8. .Щля здiйснення свосТ мети (цiлей) ОРГАНl3АЩIЯ мае право:
. вiльно поширювати iнформачiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою меry (uiлi);

о звертатися у порядку, визначеному законом, до органiв державноТ влади, органiв мiсцевого

самоврядування, Тх посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами

(клопотаннями), скаргам и;

о одержувати У порядку, визначеному законом, публiчну iнформачiю, що знаходиться у
володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформаuii;

. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв нормативно-

правових aKTiB, що видаються органами лержавноТ влади, органами мiсцевого самоврядування i

стосуються сфери дiяльностi громадського об'еднання та вarкливих питань державного i суспiльного

життя;
. проводити мирнi зiбрання;
. бути учасником цивiльно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi права

вiдповiдно до законодавства,
о бути позивачем i вiдповiдачем у судах, представляти i захищати законнi iнтереси

ОРГДНIЗДЦIi та законнi iнтереси своТх членiв у державних та громадських органах i органiзаuiях;
. здiйснювати вiдповiдно до закону пiдприсмницьку лiяльнiсть через cTBopeHi в порядку,

передбаченому законом, юридичнi особи (ОРГАНIЗАЩli, пiдприсмства), дiяльнiсть яких вiдпОвiДае

MeTi (цiлям) оРГАНIЗАЦII та сприяс tf досягненню.
. засновувати з метою досягнення своет статутнот мети (цiлей) засоби масовот iнформаuiт;

. братИ участЬ у здiйсненНi державнОТ регулятоРноТ полiтики вiдповiдно до Закону УкраТни

"Про засади державноТ регуляторноТ полiтики у сферi господарськоiдiяльностi";
. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботi консультативних, дорадчих

та iнших допомilкних органiв, що утворюються органами державноТ влади, та мiсцевого

самоврядування для проведення консультацiй з громадськими об'сднаннямИ Та ПiДГОТОВКИ

рекомендацiй з питань, що стосуються сфери дiяльностi ОРГАНIЗАЦIТ;
о здiйснювати iншi права, не забороненi законом.



1.9. Найменування ОРГАНIЗАЦIi:
l .9.1 . УкраТнською мовою:

повне _ громддськд оргднIздцIя "киiвськд ФунддцIя культури";
скорочене - го "киТВсьКА ФунДАцlя КульТУри";

1,9,2. Англiйською мовою:

повне - PUBLIC оRGдNIZДтIоN "KIEV cULTURДL FоUNDДТIОN";
скорочене - РО "KIEV CULTURAL FOUNDATION".

стдття 2. мЕтд (цIлD тд ндпрями дlялъностI оргднIздцIi,
2.1 . метою дiяльностi ОРГдНIЗДЩIi с сприяння у розбудовi правовоТ держави i становленНЯ

громадського суспiльства, формування активноТ громадянськоТ позицiТ, всебiчному i гармонiйному

розвитку людини, соцiокультурний прогрес укратнського суспiльства, задоволення i захист законних

нацiонально-культурних,-економiчних, творчих, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB своIх членiв,

задовол9ння та захист прав i спiльних iHTepeciB членiв Органiзаuiт та iнших громадян, задоволення

економiчних, соцiальних, правових, та iнших суспiльних iHTepeciB.

2.2. Основнrr" пчпр"ми дiяльностi ОРГАНIЗАЦIi с:

е В рамКах чинногО законодавСтва та в межах свосТ компетенцiТ Органiзаuiя бере участь у

. ;ýЁЁ'"Н"JffiffiJffiН:ьких кiл за для реалiзацiт констиryчiйних прав i свобод людини;

. залучення громадян до участi у суспiльно-полiтичному життi УкраТни, сприяння пiдвищенню

tx громадськоТ активностi;
. априяння луховному вiдродженню укратнського народу, воебiчному розвитку культури,

традицiЙ та звичаТв' вiдродженНю iсторичНоТ пам'ятi та нацiонаЛьноТ свiдоМостi Bcix народiв

УкраТни;
. сприянНя проведенню в YKpaTHi демократичних перетворень;

о освiтня та наукова дiяльнiсть;
. в установленому порядкУ здiйснення видавничоТ дiяльностi, створення видавничоТ пролукuiТ,

провадження дiяльностi з ii розповсюдження i використання;

. метою ОрганiзаuiТ не е одеря(ання прибутку. Органiзацiя с неприбутковою,

о Органiзацiя ма€ право реалiзовувати свою меry (uiлi) шJIяхом укладення мiж iншими

органiзачiями на лобровiльних засадах, Угод про спiвробiтництво таlабо взасмодопомогу,

утвореннЯ вiдповiдно до Закону громадських спiлок, а також в iнший спосiб, не заборонений

законом,
. органiзацiя може здiйснювати спiвробiтництво з iноземними неурядовими органlзацlями та

11ai*пuролп"ми урядовими органiзацiями з дотриманням законiв УкраТни та мiжнародних

договорiв УкраТни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни.

о !ля досягнення статутнот мети та виконання стаryтних завдань Органiзаuiя у встановленому

законодавством порядку мас право:

о ВiльнО поширюваТи iнформаUiю прО свою дiяльНiсть, пропаГуватИ свою меry (uiлi);

. Звертатися у порядку, визначеним закономо до органiв державноТ влади, органiв мiсцевого

самоврядування, Тх посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами

(клопотаннями), скаргами;
о одержувати у порядку, визначеним законом, публiчну iнформаuiю, яка знаходиться у

володiннi суб;ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформаuiТ;

. Проводити мирнi зiбрання;
о Здiйснювати iншi права не забороненi законом,

стАття 3. ocHoBHI ФункцIi оргАнIзАцIi.
з.1, оргдНIздцIЯ в установленому чинним законодавством порядку вiдповiдно до Статуту

викону€ TaKi функuiТ:о виступае учасником цивiльно_правових вiдносин, набувас майновi i немайновi lчi::l ..,"
. представляс та захищае своТ законнi iнтереси та законнi iнтереси членiв ОРГАНIЗАI-{II у

державних, громадських органах та органах мiсцевого самоврядування,

о бере участь у фспiльнiй дiяльностi, проволить мирнi зiбрання, використовус iншi законнi

MеToДИBПЛиByНаopГaHИianonoдuu"oT,cудoвoTiвикoнaвчoTBЛaдИ;
:']., 3
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о iдейно, органiзачiйно та матерiально пiдтримус
допомогу в lx cTBopeHHi;

о створюс iнформачiйну базу оРГАНIЗАt-{IТ, налас

правову, iнформачiйну, консультативну та iншу допомогу;
о здiйснюс чентралiзоване iнформачiйне забезпечення членiв ОРГАНIЗАЦII з питань,

пов'язаних з Тх статутною дiяльнiстю;
. проводить збiр, аналiз i систематизацiю пропозицiй членiв оргАнIзАI-I,II, пропонус шляхи

i форми Тх реалiзачiТ та сприяе Тх впровадження в життя;
. здiйснюе монiторинг нових нормативно-правових aKTiB, аналiз Тх впливу на дiяльнiсть

членiв ОРГАНIЗАЦII та надсилас членам ОРГАНIЗАl-{Ii чю iнформаuiю для використання;

. органiзовус проведення громадськот експертизи та обговорення законопроектiв, iнших

регуляторних aKTiB, узагальнюе результати обговорення та направляе пропозицiТ вiдповiдним

органам для врахування;
. одержус вiд органiв державнот влади i управлiння та органiв мiсцевого самоврядування

iнформачiю, необхiдну для реалiзацiТ своТх цiлей i завдань;
. У випадках, передбачених чинним законодавством, делегуе свотх членiв до скJIаду

представницьких органiв;
. реалiзус cTaT,yTHi положення через свотх представникiв, обраних та призначених до

органiв влади i мiсцевого самоврядування Bcix piBHiB вiдповiдно до чиllного законодавства УкраТни;

. сприяе реалiзаuiт нацiональнот та регiончlльних програм пiдтримки мzцого та середнього

бiзнесу;
. розвивас i пiлтримус вiдносини з аналогiчними об'сднаннями громадян Украiни та

iнших держав,
. органiзовус зустрiчi, семiнари, наради, конференцii, "круглi столи" тощо членiв

ОРГАНIЗАIJIТ з фахiвчями УкраТни та iнших держав;
. сприя€ l,tiдвищенню квалiфiкачiТ i професiоналiзму членiв оРГАНIЗАI-{II, органiзовУе

навчання, стажування, обмiн досвiдом роботи в YKpaTHi та за кордоном;

. череЗ засоби масовоТ iнформачiТ здiйснюс пропаганду та популяризацiю

оргднIзДЩIТ, розповсюджус iнформачiю i пропагус своТ iдеТта цiлi;
. органiзовус проведення свят, виставок, фестивалiв, висryпiв, лекцtй тощо;

о займасться реалiзацiею та розповсюдженням суспiльно-полiтичноТ лiтератури, агiтацiйно-

пропагандистських матерiалiв, виробiв з власною символiкою та iнших ToBapiB (послуг), якi

пропагують принципи та iдеТ ОРГАНIЗАЦII та якi TicHo пов'язанi з ii оснОвнОЮ ДiЯЛЬНiСТЮ;

о може здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть шляхом створення

госпрозрахункових установ, органiзаuiй, пiдприемств зi статусом юридичнот особи, засновувати

засоби масовот iнформаuiт, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення цiлей та завдань

ОРГАНIЗАЩIi перелбачених цим Статутом;
оргднIзДI-{IЯ користусться iншими правами, передбаченими законами УкраТни,

стАття 4. члЕнство в оргАнIзАцIi.
4.1. Членами оргднIздцIi можуть бути громадяни УкраТни, iноземцi та особи беЗ

громадянства, якi перебувають в ykpaTHi на законних пiдставах, що досягли |6 pokiB, визнають та

виконують полоя(ення цього Статуту, беруть участь у дiяльностi ОрганiзашiТ, виконують рiшення

керiвних органiв Органiзачiя

4.2. Порялок набуття i припинеllня членства в ОРГАнIзАцIi,
4.2.|. Прийом до членiв оргднIзАЦIi здiйснюсться Правлiнням оргАнIзАЦIТ на пiдставi

таких 
Т*жнва заява (легалiзована у встановленому порядку, для iноземцiв);

. анкета;
Рiшення про прийняття заявника в члени оргАнIзАцIТ приймасться Правлiнням

оргднIздцIi не пiзнiше Hilk через 10 робочих днiв з дня одер}кання письмовот заяви, в якiй особа

пiдтверлжус зобов'язання виконувати цей Статут, а також дас згоду на обробку cBoix персон€tльtlих

даних у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни. j]']]'

iншi об'еднання громадян, надас

членам ОРГАНIЗАЦ]i безкоштовну

досягнень членiв



Про вiдмову щодо прийняття в члени ОРГАНIЗАI_[II, заявник письмово повiдомлясться
Головою Правлiння ОРГАНIЗАI_{Ii в мiсячний строк з дати прийняття вiдповiдного рiшення.

Пiдставами для вiдмови в прийняттi до членiв оРГАНIЗАЦIТ е:

о подання неповнот або недостовiрнот iнформачiт;
о здiйснення заявником дiй, що суперечать стаryтним цiлям та завданням оРГАНIЗАЦII.
4.2,2. Членство в ОРГАНIЗАЦIЯ припинясться в наступних випадках:
о вихiд члена з оРГАНIЗАЦIТ за власним бажанням на пiдставi письмовоТ заяви до

Правл iння ОРГАНIЗАЦlТ;
. виключення з членiв оРГАНIЗАЦII;
. смертю члена оРГАНIЗАЦIi;
. припиненнямоРГАНIЗАЦII.
Рiшення про викJlючення з ОРГАНIЗАЦII приймасться бiльшiстю голосiв членiв

ОРГАНIЗАIJIТ присутнiх на зборах вiдокремленого пiдроздiлу або членiв Правлiння, присутнiх на

засiданнi, у наступних випадках;
о порушення норм Статуту оРГАНIЗАЦIТ;
о здiйснення дiй, що завдали шкоди оРГАНIЗАI-{IЯ та if членам;
. за систематичну /бiльше одного року/ несплату членських BHecKiB без поважних причин.

Рiшення про викJIючення може бути оскаржене у мiсячний строк до ПРавЛiННЯ

оргднIздI-[II, яка виносить свос рiшення у двомiсячний строк з дати отримання скарги. Рiшення

Правлiння може бути оскаржене лише у судовому порядку.
В разi вибуття з будь-яких причин сплаченi внески членам ОРГАНlЗАЩII не поВерТаються,

4.2.З. За порушення вимог Стаryту, iнших нормативних документiв ОРГАНIЗАI-{II та

нанесення ОРГАНIЗАI_|II моральних i матерiальних збиткiв до членiв ОРГАНIЗАI-{II Виконкомом та

керiвними органами вiдокремленого пiдрозлiлу можуть бути застосованi Taki заходи впливу:

а) зауваження;
б) попередження;
в) виключення з ОРГАНIЗАЦIТ.

4.3. Почеснi члеllи ОРГАНIЗАЦli.
4.З.l. Особам, що зробили вагомий

YKpaTHi, рiшенням Правлiння ОРГАНlЗАЦII
ОРГАНIЗАЦII.

4.3.2. Порядок набуття звання почесного члена ОРГАНlЗАL{Ii iйого статус визначаються

вiдповiдн им Положенням, що затверджусться Правл i нням ОРГА Н lЗА ЦlТ.

стАття 5. прАвА тА оБов,язки члЕнIв оргАнIзАцIi.
5.1. Члени ОРГАНIЗАЩIi мають право:
5.1 .l , Обирати i бути обраним до керiвних та контролюючих органiв ОРГАНIЗАI]II.
5.1.2. Отримувати iнформачiю про робоry керiвних органiв ОРГАНIЗАЦII.
5.1,З. Брати участь в управлiннi ОРГАНIЗАЦIСЮ в порядку, визначеному цим Статутом.
5.1 .4. Брiти y"u.ro у .dopu*, конференчiях, з'Тздах та iнших заходах ОРГАНIЗАЦIТ.
5.1.5. Подавати }la розгляд керiвних органiв заяви, апеляцiТ, пропозицiТ та одержуваТи

вмотивовану вiдповiдь вiд них протягом мiсяця, брати участь у Тх обговореннi i реаЛiЗацiТ.
5. 1,6. Корисryватися атрибутикою ОРГАНIЗАЦII.
5.1.7. Звертатись до ОРГАНIзАцIi за пiдтримкою щодо захисту своТх прав, iHTepeciB та

одержувати методичну, консультативну, iншу необхiдну допомогу.
5.1.8. Вiльно вийr-и зi складу ОРГАНlЗАЦIi.

5.2, Члени ОРГАНIЗАЩIi зобов'язанi:
5.2.1. flотримуватись норм та положень Статуту оргАнIзАI-[li, виконувати рiшення керiвних

органiв.
5,2.2, Брати участь у реалiзаuii статутних
5.2.3. Надавати iнформацiю, необхiдну

оргАнlзАцIi.

внесок у розвиток громадянського суспiльства в

може бути присвоене звання почесного члена

, цiлей i завдань оРГАНIЗАцIi.
для прийняття рiшень з окремих питань дiяльностi

)



5.2.4. Своечасно сплачувати членськi внески, а також надавати ОРГАНIЗАI-(II iншу допомогу
в межах cBotx моrкливостей.

5.2.5. Свосю дiяльнiстю змiцнювати авторитет та матерiальну самостiйнiсть ОРГАНIЗАЦIi,
утримуватись вiд дiй, що можуть нанести моральну або матерiальну шкоду ОРГАНIЗАI-{II або
завадити iT репутаuiТ.

5,2.6. Члени ОРГАНIЗАI]II не обмеженi щодо членства таlабо iншоТ форми участi в iнших
громадських об'сднаннях, рухах, партiях, тощо.

СТАТТя 6. оРГАни УПРАВЛIння оРГАнIЗАЦIеIо, поряltок iх оорlчгувАння I
ДIЯЛЬНОСТI

б.l. Органи управлiння ОРГАНIЗАЦIi
ОРГАНIЗАЦIЯ органiзус свою дiяльнiсть на принципах колегiальностi керiвництва,

виборностi органiв управлiння, гласностi ix дiяльностi та звiтностi перел членамИ.

Органами управлiння (керiвними органами) ОРГАНIЗАЦIТ е:

. Загальнi Збори оРГАНIЗАЦIi - вищий орган;

. Правлiння оI'ГАНIЗАЦII;
о ПрезидентоРГАНIЗАЦIi.
KepiBHi органи ОРГАНIЗАI_{IТ обираються Загальними зборами строком на З роки.

шляхом
органу.

Рiшення керiвних органiв приймасться бiльшiстю членiв керiвного органу, в тому числi
використання засобiв зв'язку. Для цього проект рiшення направлясться членам керiвного

Члени ОРГАНIЗАItli мають направити свою позицiю з кожного пункту
триденний строк.

Пiсля цього особа, що очолюе вiдповiдний керiвний орган оформлюс
вiдповiдного керiвного органу iз зазначен ням результатi в голосування.

6.2. Загальнi збори ОРГАНIЗАЦIi
6.2,1. Вищим органом ОРГАНIЗАI_[IТ с Загальнi збори, якi скликаються

ОРГАНIЗДI_{Ii, Правлiнням ОРГДНIЗАЦIТ або на вимогу не менш як однiсТ

загаJIьного сшаду членiв ОРГАНIЗАЦII.
6,2.2, Дата, Mictle проведення та порядок денний Загальних зборiв повiдомлясться членам

оргднIзДI-[li за двадцять днiв до Тх початку особисто таlабо у письмовiй формi рекомендованим
листом, факсимiльним повiдомленням або електронною поштою.

6.2.з. Bci пропозичiт щодо порядку денного Загальних зборiв члени оргАнIзАцIi
надсилають до Правлiння не пiзнiше, Hix< за десять днiв до дати проведення Загальних зборiв. Рiшення

про вкJlючення питань до порядку денного приймае Правлiння. Загальнi збори розглядають лише Ti

питання, якi надiсланi свосчасно та вкJIюченi до порядку денного.
6,2.4. Загальнi збори в надзвичайних випадках приймають рiшення про вruIЮчення ДО

порядку денного та розглядають питання, якi поданi пiзнiше вказаного вище строку за умови, якщо за

че було пiдтримано не менше 75 вiдсоткiв голосiв членiв оргАнIзАL{II, що беруть участь на

Загальних зборах.
6,2,5. Загальнi збори ввая(аються правомочними, якщо на них присутнi члени оргАнIзАцII,

якi в сукупностi мають не менше нiж 5l вiдсоткiв голосiв. Кох<ен член оРГАнIзАцIi мае один голос.

ЧленИ оргднIзАI]Ii, не можутЬ братИ участЬ у Загальних зборах через cBoix представникiв.

6.2.6. .Що компетенцiТ Загальних зборiв наJIежить вирiшення будь яких питань статутноТ

дiяльностi оргднIздI-{IТ. Загальнi збори можутЬ делегувати Правлiнню своТ права та повноваження

по вирiшенню Bcix питань KpiM питань, що HaJlex(aTb до ix виключноТ компетенцiТ. Принципи та

правила розгляду питанЬ Правлiнням та прийняття по ним рiшень не повиннi вiдрiзнятись вiд

принципiв та правил, якi встановленi для Загальних зборiв.

6.2.,7. !о виключноi компетенцiТ Загальних зборiв оргАнIзАЩII належать TaKi питання:

. визначення основних наllрямкiв статутноТ дiяльностi оРГАНIЗАЦIТ;
о затвердження Стаryту та внесення до нього змiн i доповнень;
о обрання та вiдкликання Голови правлiння оРГдНIЗАЦIi, Правлiння оРГАНIЗАцIi,

ревiзi йноТ KoMiciT ОРГА I-1lЗА Цli:

проекry рiшення в

протокол (рiшення)

Головою правлiння
десятоТ частини вiд



. укJIадення, змiну, припинення будь-яких правочинiв (договорiв, угод) з нерухомим
майном: купiвлi-продажу в тому числi в порядку приватизацiТ), iпотеки, оренди, позики, позички,
безоплатного, спiльного користування, тощо;

. прийняття рiшення про припинення (саморозпуск, реорганiзачiю) оРГАНIЗАцIi.
6.2.8. Рiшення, прийнятi на Загальних зборах, набувають чинностi з моменту iх прийняття,

якщо iнше не визначене при Тх прийняттi.
6.2.9, Загальнi збори збираються за необхiдностi, але не рiлше одного разу на piK,

6.2.10, Рiшення про внесення змiн до статуту ОРГАНIЗАI]IТ, вiлчуження майна ОРГАНIЗАЦII
на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна ОРГАНIЗАЩIi, та про припинення
ОРГАНIЗАI]IТ приймают,ься бiльшiстю tle менш як у З/о голосiв, членiв ОРГАНIЗАI_{IТ, присутнiх на

Загальних зборах. Yci iншi рiшення Загальних зборiв ухваJIюються вiдкритим голосуванням простою
бiльшiстю голосiв учасникiв Загальних зборiв.

6,2.1 1, Рiшення Загальних зборiв оформлюсться протоколом, який пiдписусться Головою та

секретарем Загальних зборiв ОРГАНIЗАЦIi.
6.2.12, У перiол мiж Загальними зборами постiйно дiючим керiвним органом с Правлiння

ОРГАНIЗАl_tli, яке уповноважене вирiшувати yci питання cTaTyTHoi дiяльностi ОРГАНIЗАI-I.I[, KpiM

питань вiднесених до викJlючноТ компетенцii Загальних зборiв.

6.3. Правлiння ОРГАНIЗАЦIi
6.3.1. Правлiння вирiшус питання, що не наJlежать до викJlючноТ компетенцiТ Загальних

зборiв, зокрема:
о органiзовус лiяльнiсть ОРГАНIЗАЦIТ в перiол мiж Загальними зборами;
. виконус рiшення Загальних зборiв;
о затверджу€ положення про штатний апарат оРГАНIЗАЦIТ;
. визначас порядок дiяльностi Правлiння оРГАНIЗАЦI[;
. затверджус рiчнi та поточнi фiнансовi плани, бюджет оргднrздцIi;
о розпоряджасться майном ОРГАНlЗАЦII;
. координус дiяльнiсть членiв ОРГАНIЗАЦIТ;
. приймае рiшення про створення госпрозрахункових установ i органiзачiй iз стаryсом

юридичноi особи, заснування пiдприсмств, необхiдних для виконання стаryтних цiлеЙ Та

завдань та затверджус Тх статути та положення;
. затверджус правила та iншi внутрiшнi документи оРГАНIЗАЦIТ;
. готу€ змiни до Статуту оРГАНIЗАI-{II;
. встановлюс розмiри всryпних та членських BHecKiB та порядок Тх сплати;
. розглядас заяви про вступ до ОРГАНIЗАЦIi;
о затвердження Положень про профiльнi KoMiciT з питань розвитку та дiяльностi ОРГАНIЗАЦIi;
. органiзуе та веде громадську дiяльнiсть оРГАНIЗАЦlI;
. затвердження ескiзiв печатки, штампiв та символiки оРГАНIЗАЦIi;
о вирiшення питань нагородження,га заохочення членiв оргАнIзАцli,
. приймас рiшення про:

- подання документiв щодо отримання благодiйноТ допомоги, грантових коштiв, тощо та

укладення вiдповiдних договорiв;
- за погодженням Загальних зборiв, приймае рiшення про укJIадення, змiну, припинення

правочинiв (договорiв, угод), якщо сума правочину або декiлькох повОяЗаниХ мiж СОбОЮ

(що стосуються одного об'екта, предмета договору, тощо) перевищуЮть 25 000,00
(двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок;

- видання гарантiй, поручительств тощо вiд iMeHi оРГАНIЗАЦIi.
6.з,2. Правлiння оргАнIзАI_\II може винести рiшення про делегування частини своТх

повноважень Президенту ОРГАНIЗАЦII.
6,З.3, Правлiння ОРГАНIЗАЩI склалаеться з Президента.
6.з.4. ЗасiданнЯ ПравлiннЯ оргднIзАЦIi вважаСться чинним, якщо на ньому присутнi

бiльше половини членiв Правлiння.
6.з.5. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв

Правлiння. У разi, коли рiшення..не може бути прийнято через рiвний розподiл голосjв;вир,iшальним с

голосПрезидентаОРГАНIЗАЦII. ,,''l,",.

,Й



6.3.6, Засiдання Правлiння
Президент.

6.З.7. Правлiння очолюс
поточ ною дiяльн icTlo ОРГАН IЗАЦIТ.

протоколюються. Протокол засiдання Правлiння пiдписус

Президент оРГдНIЗдЦIi. Президент здiйснюе керiвництво

б.4. Презшдент ОРГАНIЗАЦIi
6.4.|. Президент € вищою посадовою особою ОРГАНIЗАЦIi.
6.4.2, TepMiH повновiDкень Президента ОРГАНIЗАЦII - три роки з дати обрання

Загальними зборами членiв (учасникiв) ОрганiзаuiТ.
6.4.З. Президент без довiреностi представляе ОРГАНIЗАЦIЮ перед державними органами та

установами, будь-якими юридичними та фiзичними особами; укJIадае вiд iMeHi ОРГАНIЗАЩТ
угоди, договори, контракти; вида€ доручення та ловiреностi, вiдкривас рахунки в установах банкiв;
видас накази, розпорядження, затверджус iнструкцiТ та iншi обов'язковi для виконання членами
ОРГАНIЗАЦIi документи; здiйснюс поточне управлiння майном та фiнансовими ресурсами
ОРГАНIЗА[{II; пiдписус Bci офiчiйнi, фiнансовi та банкiвськi документи; мас право переДавати
частину своТх прав та обов'язкiв Вiце-президенry; укJIадас труловi договори (контракти) з посадовими
особами ОРГАНIЗАЦIi.

6,4.4. Президент вiдповiдае за збереження документацiТ ОРГАНIЗАЦIi.
6.4.5. Президент призначае та звiльняс персонал оРГАНIЗдЦIi та керiвникiв створених

ОРГАНIЗАЦIеЮ установ та органiзацiй, заснованих пiдпри€мств.
6.4,6. Президент органiзовуе i спрямовуе роботу Правлiння ОРГАНIЗАЦIТ та головус на його

засiданнях.
6.4,7. Президент подае для обрання Загальними зборами ОРГАНIЗАЦIi кандидаryри членiв

Правл iння ОРГАНIЗАI_{Ii, членi в ревiзiйноТ KoMiciT,

6.4.8. Президент скJIикае позачерговi Загальнi збори ОРГАНIЗАЩIi та засiдання Правлiння
ОРГАНIЗАЦIТ.

6.5. Ревiзiйна комiсiя ОРГАНIЗАЦIi.
6.5.1 . Ревiзiйна комiсiя обирасться Загальними зборами ОРГАНrЗАЦri з TepMiHoM

повноважень - три роки.
6,5.2, !о повноважень РевiзiйноТ KoMiciT вiдноситься:
- контроль дотримання Статуту ОРГАНIЗАЦIi, виконання рiшень Загальних зборiв i

Правл i ння ОРГАНIЗАЦIi;
- перевiрка правильнiсть виконання бюджету та господарсько-фiнансовоТ дiяльностi

створен их ОРГАНIЗАЦIСЮ установ та орган iзацiй, заснованих пiдприсмств,
6.5,3. У своIй дiяльностi ревiзiйна комiсiя керусться цим Статутом iположенням про

ревiзiйну комiсiю, яке затверд}ку€ться Правлiнням ОРГАНIЗАЦIТ.
6,5.4. Ревiзiйна комiсiя мас право вимагати та отримувати вiд посадових осiб ОРГАНIЗАЦIТ

та iJ членiв надання Bcix необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, а також
особистих пояснень.

6.5,5. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або
Правлiння, якщо виникла суттсва загроза iHTepecaM ОРГАНIЗАI-{Ii, або iHTepecaM ii членiв, а також

у разi виявлення порушень норм цього Стаryту або зловживання з боку посадових осiб
ОРГАНIЗАL{II чи ii членiв.

б.б Порядок звiтування керiвних органiв ОРГАНIЗАЩIi перел iT членами.
6.6.2 ОРГАНIЗАЦIЯ здiйснюс оперативний та бухгалтерський облiк результатiв свосТ

дiяльностi, веде статистичну звiтнiсть у встановленому порядку, несе вiдповiдальнiсть за Тх

достовiрнiсть, та пода€ державним органам згiдно з установленими формами та строками.
6.6,З В разi необхiдностi для перевiрок фiнансовоi та господарськоТ та iншоi комерчiйноТ

дiяльностi, необхiдноТ для виконання статутних завдань ОРГАНIЗАЦII можуть залучатися
спецiалiзованi служби, в тому числi й аулиторськi.

6,6.З. Постiйний контроль та перевiрку фiнансовоТ та господар_ськоТ та itlшоТ комерuiЙноТ

дiяльностi, необхiдноТ для виконання статутних завдань ОРГАНIЗАI_{II злiйснюе ревiзiйна комiсiя
ОРГАНIЗАЦIi. -', , , .,] ,:,,.



6.6.4. Правлiння зобов'язане перiодично звiтувати перед членами ОРГАНIЗАI-{II на Загальних
зборах з питань, пов'язаних з реалiзацiею покJIадених на них повноважень та здiйснення статутних
завдань ОРГАНIЗАЦIi.

6.6.5. Щорiчний звiт по виконанню статутних завдань пiдлягае оприлюдненню протягом 30 днiв
з дня озвучування.

6,6.4 Yci KepiBHi органи ОРГАНIЗАI-{II мають у 30 ленний строк надавати вiдповiдi письмово
або електронною поштою на запити членiв ОРГАНlЗАЩII щоло дiяльностi керiвних органiв та

реалiзаuiТ статутних завдань ОРГАНIЗАЦIТ.
6.6.5 KepiBHi органи ОРГАНIЗАI_{lТ мають забезпечити для членiв ОРГАНIЗАI_|II вiльний лоступ

ло iнформаuiТ про Тх дiяльнiсть, у тому числi про прийнятi рiшення та про здiйсненнi cTaryTHi
завдання.

6.7. Порядок оскарження рiшень, дiй, бездiяльlrостi керiвllих органiв ОРГАНIЗАЦIi та розглялу
скарг.

6.7.1. Члени ОРГАНIЗАI_{I[ мають право оскаржити рiшення, дiю або бездiяльнiсть iншого
члена ОРГАНIЗАI_{II, Президента, Правлiння, Загальних зборiв, шляхом подання письмовоТ скарги, а

саме:
. на дiТ, бездiяльнiсть або рiшення члена оРГАНIЗАI-{II - первинна скарга подасться до Президента,

який зобов'язаний отримати письмовi пояснення вiд особи, дiТ, бездiяльнiсть або рiшення якого
оскаржу€ться, та протягом 20 (двадцяти) робочих лнiв розглянути скаргу iз писЬМоВиМи

поясненнями та повiдомити про результати iT розгляду скаржника. В разi вiдхилення скарги -

повторна скарга пода€ться Правлiнню, яке зобов'язане розглянути скарГУ на найбЛИЖЧОМУ

засiдання, iз обов'язковим викJtикоlчl члена оргАнIзАI-!IТ, який скаржиться, а також члена

ОРГДНIЗДЦli, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржусться. В разi вiдхилення скарги

Правлiнням _ повторна скарга подасться до Загальних зборiв ОРГАНIЗАI-{II, якi зобов'язанi

розглянути скаргу на черговому позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викJIикоМ ЧЛеНа

ОРГДНIЗДI_\IТ який скаржиться, а також члена ОРГАНIЗАЦIi дiТ, бездiяльнiсть або рiшення якого

оскаржуеться;
о на Дiт, бездiяльнiсть або рiшення [lрезидента первинна скарга пода€ться до Правлiння, яке

зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засiдання, iз обов'язковим викJlиком члена

громадського об'еднання, який скарrl(иться, а також Президента дiТ, бездiяльнiсть або рiшення
якого оскаржусться. В разi вiдхилення скарги Правлiнням - повторна скарга подастьСя дО

Загальних зборiв ОРГАНIЗАL{IТ, якi зобов'язанi розглянути скаргу на черговому або позачерговому

засiданнi, iз обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також голову ОРГАНIЗАI-{II лiТ,

бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться;
о на дiТ, бездiяльнiсть або рiшення Правлiння - первинна скарга подаеться до Президента, якиЙ

зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днiв, iз обов'язковим викликом члена

ОРГДНIЗДЦIi, який скаржиться. В разi вiдхилення скарги Президентом, повторна скарга
пода€ться до Зага_гlьних зборiв ОРГА[{IЗАЦIi, якi зобов'язанi розглянути скаргу на черговому або

позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викликом члена, який скаржиться.

СТАТТЯ 7. ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДЛИ ОРГАНIЗАЦIi
7.1. ОРГАНIЗАЦtЯ, може утворювати вiдокремленi пiлрозлiли, по всiй територiТ УкраТни за

вiдповiдним рiшенням керiвного органу ОРГАНIЗАЦl[.
'7.2. Вiдокремленi пiдрозлiли утворюються за рiшенням Президента ОРГАНIЗАI-{II .ПРИ

наявностi в певнiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi не менше трьох членiв ОРГАНIЗАL{II, за

пропозицiею зборiв члегtiв ОРГАНIЗАL(IТ, якi проживають в цiй адмiнiстративно-територiальнiЙ
одиницi. I_{i ж збори простою бiльшiстю голосiв обирають голову вiдокремленого пiдроздiлу.

7.З. У кожнiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, за рiшенням Президента

ОРГДНIЗДI_{II, мояtе бут,и створений лиrше один вiдокремлений пiлрозлiл. Вiдокремленi пiдроздiли

перебувають на облiку в Президента ОРГАНIЗАЦII.
7.4. Рiшення Президента ОРГАНIЗАЦII про yTBopeHi вiдокремленi пiдроздiли ОРГАН]ЗАЦII

подаються до уповнова)кеного органу з питань peccTpauiT за мiсцезнаходженням оргАнIзАцIi.
вiдокремлений пiдроздilr оргАнlзАl-{li вважа€ться утвореним з моменту внесення уповноваженим
органом з питань peecTpauiT до Ресстру громадських об'еднань вiдомостей про вiдокремлений



пiдроздiл ОРГАНIЗАI_{II та внесення вiдомостей про вiлокремлений пiдроздiл ОРГАНIЗАЦIi до
Сдиного державного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв.

7 .5. У свотй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли керуються цим стаryтом та свотми
Положеннями, якi приймаються загzulьними зборами членiв вiдокремленого пiдроздiлу та
затверджуються Президентом ОРГАНIЗАЦIТ. Типове положення про вiлокремлений пiдроздiл
ОРГАН IЗАЩIТ затверлжусться Президентом ОРГАН IЗАI-\Ii.

7,6. У випадку бездiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу, порушення ним цього стаryту,
законодавства, тощо, Президент ОРГАНIЗАI_{I[ може прийняти рiшення про закриття вiдокремленого
пiдроздiлу. Повiдомлення про закриття вiдокремленого пiдрозлiлу Президентом ОРГАНIЗАЦIi або

уповноважена ним особа подас до уповноваженого органу з питань peccTpauiT за мiсцезнаходженням
ОРГАНIЗАl_[Ii. .Щiяльнiсть вiдокремленого пiлрозлiлу вважасться припиненою з моменту внесення
вiдповiдного запису до Ресстру громадських об'сднань та единого державного ресатру юридичних
осiб та фiзичних осiб - пiдприсмчiв.

стАття 8. кошти I мАЙно оргАнIзАцIi.
8.1. ОРГАНIЗАЦIЯ набувае майновi права на нерухоме ipyxoMe маЙно, матерiа-гlьнi та

нематерiальнi активи, грошовi кошти, якi передано Тй на законних пiдставах у власнiсть,
користування, тощо, в т.ч. - на пiдставi цивiльно-правових угод, та на майно, придбане за власнi

кошти в порядку i на пiдставах, передбачених законом.
8.2. ОРГДНIЗДЦIЯ мае право здiйснювати щодо свого маЙна буль-якi дiТ та уклалати угоди,

що не суперечать дiючому законодавству.
8.З. Для виконання свосТ статутноi мети (чiлей) ОРГАНIЗАЦIЯ мас право володiти,

користуваТися i розпОряджатисЯ коштамИ та iншим майном, яке вiдповiдно до закону передане Тй iT

членами або деряtавою, набуте як члеtlськi внески, пожертвуване громадянами, пiдприСмСтвами,

установами та органiзацiями, набуте в результатi пiдприсмницькоТ дiяльностi такого об'сднання,

пiдприсмницькоТ дiяльностi створених ним юридичних осiб (товариств, пiдприсмств), а ТаКОж

майном, придбаним за рахунок власних коштiв, тимчасово наданим у кориСтуваННЯ (KpiM

розпорядження) чи на iнших пiдставах, не заборонених законом.
Право власностi ОРГАНlЗАI_{Ii реалiзовуе if загальнi збори в порядку, передбаченому законом

та Статутом, з наданням певних функuiii щодо управлiння майном за рiшенням загrulьних ЗбОРiв на

cTBopeHi ними вiдповiдно до Стаryту KepiBHi (виконавчi) органи.

8.4. Джерела надходження майна та коштiв:
- добровiльнi внески, що надходяr,ь вiд фiзичних та юридичних осiб;
- доходи вiд дiяльностi пiдприемств, установ, органiзацiй, часток, паТв, акцiй, що належать

Об'сднанню на правi власностi i володiння;
- цiльовi гранти, в т,ч. вiд мiжнародних органiзачiй;
- коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротноТ фiнансовоТ абО

технiчноТ допомоги, грантiв;
- пасивних доходiв
- iншi джерела доходiв, не забороненi законом,
8.5. ОРГАНIЗАЦIЯ може отримувати у володiння чи корисryвання маЙно вiд своТх членiв на

умовах i в порялку, встановленими окремими угодами/договорами, укJIаденими у вiдповiдностi до
вимог законодавства.

8.5. Вiдповiдно до чинного законодавства, ОРГАНIЗАЦIЯ може здiйснювати необхiдну
господарську та фiнансову дiяльнiсть, в т.ч. - шляхом створення в установленому законОм ПОРЯДКу

пiдприсмств, установ або органiзацiй iз стаryсом юридичноi особи та брати участь у cTBopeHHi на

спiльних засадах таких пiдприсмств, установ, органiзачiй.
8.7. Забороttеltо розпоdiл опlрtu.tанuх Орzанiзацiсю doxodiB fuрuбупtкiв) або i:x часпtцнu СеРеd

HoBttuKiB iвнuкiв krэi,
cot.lialbltozc-l Bttec\y), ,tленiв opeaHiB управ"пtнн:t пла ittшlux .

8.8. Да!рOц
ulodo чmршмання Орzанiзацi|, реалiзацii' меmu (цiлtей, завdаньI mа напрмlкiв diуьцьнОсmi, вuзttаченuХ

чtш Сmапryпюм,
8,9. Bci питання, пов'язанi iз труttовиМи i соцiальНими умоваМи роботИ найманих прашi,вникiв

оргднIздцrТ регулюються дiючим :]аконодавством УкраТни, цим Статутом та локальнцми
нормативними актами ОРГАНIЗАЦII. :

,t0



Щля визначення посадових обов'язкiв найманих працiвникiв та порядку виконання ними
покладених на них посадових обов'язкiв Президент ОРГАНIЗАI-{Ii може розробляти та затверджувати
посадовi iнструкцiТ.

8.10. ОРГАНIЗАЦIЯ мас право на фiнансову пiлтримку за рахунок коштiв flержавного
бюджету УкраТни, мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до закону.

8,11. ОРГАНIЗАЦIЯ, у разi отримання фiнансовоТ пiдтримки за рахунок коштiв !ержавного
бюлжету УкраТни, мiсцевих бюджетiв, :зобов'язана подавати та оприлюднювати звiти про цiльове
використання цих коштiв вiдповiдно до закону,

8.12. ОРГАНIЗАЦIЯ i cTBopeHi нею юридичнi особи (товариства, пiлприемства) зобов'язанi
вести бухгалтерський облiк, фiнансову та статистичну звiтнiсть, бути заресстрованими в органах

доходiв i зборiв та сплачувати до бюджету обов'язковi платежi вiдповiдно до закОну.
8.13. Надання ОРГАНlЗАЦIТ i створеним нею юридичним особам (товариствам,

пiдприемствам) пiльг, у тому числi з оподаткування, здiйснюеться на пiдставах та в пОРядкУ,

визначених законом.
8, l4. Порялок використання майна та коштiв:
- перiодичнiсть, розмiр та строки сплати членських BHecKiB визначаються Правлiнням

ОРГАНIЗАЦIi;
- цiльовi внески сплачуються членами ОРГАНIЗАI_{II на пiдставi затверджених Правлiнням

оргднIзАЦII цiльових програм, якi спрямованi на досягнення окремих цiлей та виконання

статутних завдань ОРГАНIЗАI_{Ii. L{iльоrti внески не с обов'язковими.
- BHeceHi вступнi та членськi внески поверненню не пiдлягають, Порядок використання

цiльових BHecKiB, обумовлюсться при затвердженнi KoHKpeTttoT цiльовоТ ПрОГРаМИ.

- майнО та коштИ оргднIзАцII використовуються тiльки для здiйснення завдань,

передбачених цим Стату,гом, та не пiдлягають розполiлу мiж ii членами у буль-якому випадку.

8,15. Звiтнiсть та контроль.
8.15.1. ОРГДНlЗДЩIЯ веле оперативний, бухгалтерськиЙ, податковиЙ та статистичниЙ облiк i

звiтнiсть у встановленому законодавством порядку. Посадовi особи оргАнIзАцlТ несуть

вiдповiдальнiсть за rx достовiрнiсть.
8.15.2. Перевiрка бухгалтерськоТ звiтностi, облiку з метою визначення lХ достовtрностl,

повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та статуту ОРГАНIЗАI_{II злiйонюсться КонтроЛЬНО-

ревiзiйноЮ комiсiсЮ (внутрiшнiЙ аулит) або ревiзоР та вiдповiДними державними органами згiдно Тх

повноважень.
8,15.3 оргднIзДI-{IЯ забезпечуе ведення облiку та зберiгання не менше п'яти poKiB ycix

необхiдних облiкових документiв cTocoBllo внутрiшнiх та мiжнародних операцiй, а такОж iнфОрмаuiЮ,

зазначену вище, i надас if компетентним державним органам на вiдповiдний запит, а також в iнших
випадках, передбачених законодавством

стАття 9. припинЕння дшльностI оргАнIзАцIi.
9. l. Припинення дiяльностi ОРГАНIЗАЦIТ здiйонюеться:

. за рiшенням Загальних Зборiв оргАнlзАцIi, якщо за таке рiшення проголосувало

бiльше ЗД присутнiх на ньому учасникiв, шляхом саморозпуску або реорганiзашiТ
шляхом приеднання до i}lшого громадського об'сднання такого самого СтатуСУ;

. за рiшенням суду про заборону (примусовий розпуск) ОРГАНIЗАЦri.

9.2. Саморозпуск ОРГАНIЗАЦri.
9.2,1. Загальнi збори оргАнIзАI-{II, якi прийняли рiшення про саморозпуск оргАнIзАцII,

створюють лiквiдацiйну комiсiю для проведення припинення оргАнIзАI-{II як юридичноТ особи, а

також приймають рiшення щодо використання коштiв та майна оргАнlзАLl,lT пiсля if саморозпуску

вiдповiдно до цього стаryту.
9.2.2, оргднIздцIя подас (надсилас) рiшення про саморозпуск оРГАНIзАцII до

уповноваженого органу з питань peccTparlii.
За вiдсутностi порушень законодавства та статуту оргАнIзАI-III уповноваrкений орган з

питань peccTparliT забезпечус внесення до Сдиного державного реестру юридичних оф та_Фi1l1них

осiб _ пiдприсмчiв вiдповiдного запису та вLIосить ланi про зазначене рiшення оргАнIзАl_{II ло

Реестру громадських об'сднан ь

ll



З дня внесення до единого державного реестру юридичних осiб та фiзичних оСiб

пiдприсмцiв запису про рiшення ОРГ'АНIЗАЦII про саморозпуск розпочинаеться припинення
ОРГАНIЗАЦIi як юридичноТ особи, набувас повновalкень лiквiдацiйна комiсiя та рiшення Загальних
зборiв ОРГАНIЗАЦII про саморозпуск не може бути скасоване ОРГАНlЗАЦIеЮ.

Вiдмова уповнов€Dкеного органу з питань ресстрачiI у визнаннi рiшення про саморозпуск
ОРГАНIЗАЩII мас наслiдком втрату чинностi зазначеним рiшенням Загальних зборiв ОРГАНIЗАЦIi.

9.2.3. Лiквiдацiйна комiсiя забезпечуе виконання процедури припинення ОРГАНIЗАI-{II як

юридичноТ особи вiдповiдно до вимог ст. 1 l 1, l 12 Цивiльного кодексу УкраТни.
9.2.4. ittu.li акmu,в

ulo запutuъtцuся пiсля заdоволення вч.моz,_ креdumорiв, повuннi буmu переdанi iHtl,tiй ttепрuбуmковiй

еромаdськiй орzаttiзацi| (оdнiй або кiльком.) анаюziчttоi' спрялцованосmi або зарахованi do dОХОdУ

бюdжеmу.
9.2.5, ОРГДНIЗДЦIЯ € припиненою з дня внесення до единого державного реестру

юридичних осiб та фiзичних осiб - пiлприсмцiв запису про ti припинення.

9.3. Реорган iзацiя ОРГАНIЗАЦIi.
9.3.1 . Реорганiзаuiя ОРГАНIЗ;\ЦIТ здiйснюеться шляхом 1i при€днання до iншого

громадськОго об'еднаНня такогО самогс' статусу. РеорганiзаЦiя здiйснюсться на пiдставi рiшення
оргднIзДI-{I|, яка присднуеться, про припинення дiяльностi з присднанням до iншого об'сднання та

рiшення громадського об'сднання, до якого присднуються, про згоду на таке приеднання. Загальнi

iбор" оргднIзАI_{li, якi прийняли рiшення про реорганiзацiю, утворюс комiсiю з реорганiзацiТ, яка з

моменry набуття повноважень дiс вiд iMeHi оргАнIзАцIт i забезпечуе виконання процедури

реорганiзаuiТ згiдно з чинним законодавством.
9,З.2. Про прийнятi рiшення щодо реорганiзачiТ

ОРГАНIЗАI_{IТ повiломляс в порядку визначеному Законом

уповновarкений орган з питань реестрачiТ.
9.3.3. За вiдсутностi порушень законодавства та cTaTyTiB уповноважений орган з питань

реестрачiт забезпечуе внесення до Сдиного державного ресстру юридичних осiб та фiз.ичних осiб -

пiдпр"емцiв вiдповiдного запису та вносить ланi про за3начене рiшення оргАнIзАI_{li та рiшення
гроN{адськОго об'еднаНня, дО якого присДнуються, до РесстрУ громадських об'сднань.

9.3.4. Вiдмова уповноваженого органу з питань ресстрацiт у визнаннi рiшень оргАнIзАцIТ
про реорганiзацiю шляхом при€днання Til громадського об'сднання, до якого присднуються, про згоду

на таке присднання мае наслiдком втрату чинностi зазначеними рiшеннями та продовження

самостiйноТ дiяльноотi вiдповiдних громадських об'еднань.

9.3,5. З дня внесеНня до единого держа.вного ресстрУ юридичних осiб та фiзичних осiб -

пiдприемчiв запису про рiшення ОРГ,АНIЗАЦI[ та рiшення громадського об'сДнанЦ a9лli9l9
присднуються, про реорганiзачiю шляхом при€днання розпочинаеться припинення оргАнIзАцII,
пuбуuui повноваженi 

"ruop.nu 
Загальними зборами оргАнIзАЦIТ комiсiя з реорганiзаurj,__втq1_11l,ЮТЬ

своТ повнова)I(ення KepiBHi органи ОРГz\НIЗАI-\IТ та рiшення Загальних зборiв оргАнIзАI\II про

реорганiзачiю не може бути скасоване ОРГАНIЗАЦIеЮ.
9 ] б Ппч пеопz,анiзаt,tii' оРГдНIЗдЦIi майttо, к,

ОРГАНIЗАЦIi шляхом присднання

Украiни "Про громадськi об'сднання"

mа lHull Il,,luся

BuM,oZ lзацll LL\,I,

ю,dоя
оргднlзд1_1II шляхом приеднання с завершеною з дня внесення до
, юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв запису про припинення

орг,
9.3.7. Реорганiзацiя

Сдиного державного ресстру
ОРГАНIЗАЦIТ.

9.4. Примусовий розпуск ОРГАНIЗАЦIi.
g.4.\. У випалф порушення оргАнIзАцIеЮ вимоГ статей з6,з7 КонституuiТ УкраТни, cTaTTi

4 Закону УкраТни "Про громадськi об'еднання" оргАнIзАЦIЮ може бути заборонено судом за

ПОЗОВОМ УПОВНОВаЖеНОГО ОРГаНУ З ПИТа_!]] РеССТРаШiТ,

9.4,2. Заборона оргднIздцII мае наслiдком припинення ll дlяльностI у порядку,

встановленому Законом Укратни "про гlэомадськi об'еднання", та виключення з Ресстру громадських

об'сднань.
3.

l2
'Ii за



,6, Пqрядок та правовi 
.наслiдки припиненнJ{ дiяльностi ОрганiзацiТ шлях

Ц,.',ТЪ*JiПН:;.Яffуi,-"oх?;ор;Й;уl^i 
jо;;чii."."u"й;,;"#";Н"iТ?#;

,7 , У разi прuпuнення Оре.анiзаtlii уЪrrirоrr.пli i;i'лiквidацii (са'чtорозпуску, прцмусовоео розпуску) ччlреанiзаt,lii' (злumtпя, поОiлу, npu,bionno оОо nrpriir'йi,inril"'r' акпluвLl повuннi буmч переdанi оdнiй) КiЛЬКОЛ't НеПРuбУmКОВuм ореанiзаtiяtи вidповid)ое?;;;;;;" зарахованi dо ёохоdу бюdасепlу,8' ОРГаНiЗаЦiЯ е ПРИПИНеНОЮ З ДНЯ ВНесення до едlлнЬго державного реестру юридичнргх осiб та,ичних осiб - пiдприемцiв запису про ii.припинення,

Голова зборiв

Секретар зборiв

14. пIдIIиси

/ ------Костянчук Т.!.
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