
Даl l ресстрацll заяви
Рес трацlинии номер
Пiд Iис секретаря конкyрсноi KoMicii

(з апо в t t ю е в id п о в i d аль нuй с е кре mар ко нкурс н о i' ком i с i i)

Заява
на участь у MicbKoMy KoHKypci проектiв < Громадська перспектива:

прозора влада та активна громада))

Hai
сус

менування lнституту громадянського
liльства

I'ромадська орган iзацiя кКиТвська
фундацiя культури)

На: ]а проекту Видання книги
робоча назва:

кПочеснi громадяни MicTa Киева
(перiод незалежностi УкраТни)>

Прi
кон
(сл<

)ритет, завдан}Iя, визначене Органiзатором
(урсу на розв'язання якого спрямовано проект
вами, зазначити лише один напрямок)

Пiдтрим ка кул ьтурних проектiв

Заг
прс

льна сума кошторису на здiйснення витрат
)кту

242 800,00 грн.

очi
сус

:уване фiнансування вiд Щепартаменту
iльних комунiкацiй

18l 800,00 грн.

CTt rK реалiзацiТ проекту 3|,12.20l9 року
Прi
Mict
mai

вище, iм'я, по-батьковi керiвника органiзацii,
,е знаходження органiзацii, телефон, факс, е-

Костянчук Сергiй Петрович
01054, м. КиТв, вул. Ярославiв Вал,

33Б

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

Прi
про

вищо, iмОя, по-батьковi та посада керiвника
кту, поштова адреса, телефон, e-mail

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

33Б
Тел. : 067-32- l 0-28; 044-2З2-1 0-28

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

Що

с

cl]i

пр

фi

аяви додаються:
l) копiя свiдоцтва про ресстрацiю iнституту громадянського суспiльства, стаryту,
пленi печаткою;
2) копiю документа, що пiдтверджус включення (на момент подання конкурсноТ
lозиuii) iнституту громадянського суспiльства до Ресстру неприбуткових установ та
нiзацiй;
3) опис проекту;
4) кошторис витрат, необхiдних для викоllання проекту, за формою, що затверджена
нiзатором Конкурсу;
5) iнформацiю про дiяльнiсть iнституту громадянського суспiльства, джерела
,нсування iнституту громадянського суспiльства, зокрема про досвiд виконання
:KTiB протягом останнього року за рахунок бюдrкетних коштiв та iнших джерел
,нсування, джерела фiнансування, rT матерiально-технiчну базу та кадрове



печення за пiдписом керiвника або уповноваiкеноТ особи громадськоТ органiзачii,
еним iT печаткою;

вник lнституту громадянського суспlльства

(

м,
дпис)

fu,|z/"ar///L СП
(прiзвище, iм'я, по-батьковi)

/l{rтUlл zO |9 року



п
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Форма
опису проекry

Ви книги:

ни MicTa Киева алежнOстi у itlи
(назва проекту)

вання iнстиryту громадянського суспiльства:
ська оргаlriзацiя <<KlliBcbKa фунлаu,iя куJIьтури)

за яким буле реалiзовано проект:
заходiв у сферi культури. Пiдтримка книговидання, музейноТ справи,

тва.

icTb проекту:
и громадянами Киева с особи, заслуги яких вiдомi на всю краТну, а почасти * це
ена. .Щосягнення таких людей можуть стати об'сднуючим фактором, повиннi
прикладом. Звання почесних громадян присвоюсться по всьому cBiTy. Часто

и громадянами iншим краТн стають нашi спiввiтчизники. С приклади, коли одна
увае цього звання в десятках MicT oBiTy. КиТвська фундацiя культури вже
початковий етап цього проекту, Були виготовленi та представленi стенди

громадян (до 19l7 р): IBaHa Фундуклся, Нiколи та Фелора Терещенкiв, Миколи
Миколи Бунге, Володимира Караваева, Михайла !егтярьова, Миколи Попова

аших сучасникiв: Бориса Свгеновича [IaToHa та Патрiарха Фiларета. Спiльно з
й iнформацiйним агентством кУкрiнформ> органiзованi першi iнтер'ю з

IBaHoM Степановичем (BcecBiTHbo вiдомим хулоrкником) та Вантухом
м Михайловичем (керiвником ансамблю iMeHi Вiрського).

iнших MicTax УкраТни та cBiTy за визначнi заслуги надасться/присвоюсться
зва ПОЧЕСНИЙ ГРОМДДЯНИН). На даний час це звання присвосно особистостям

галузях: державним та церковними дiячам, спортсменам та митцям, лiкарям та

цям, Висвiтлення iнформаuiТ про llих та Тх здобутки (пiдприсN,tства та музеТ,

i досягнення та твори мистецтва) сприятиме пiдвищенню культурного рiвня,

в них
пlд рие
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и

ня досягнень почесних громадян, проведення iсторичних паралелей мiж тими
бла справами, що робили вiдомi меценати та пiдприсмцi ранiше, i сьогоденням.
к ковими цiлями с iнформування прс) особистостi почесних громадян Кисва,
дiд зацiя фото-, вiдеоматерiалiв. !овгостроковою метою € доступ ло iсторичних

в широких верств населення, пiдвищенllя iHTepecy студентiв та спецiалiстiв до
красзнавчоТ, музейноТ дiяльностi; зростання вiдвiдуваностi музеТв та iнших
х мiсць (локачiй), що пов'язанi iз почесними громадянами; створення передумов
аткування музею почесних громадян. Проект може сприяти налагодженню
iж мiстами УкраТни та cBiTy. Проведення конкурсу в рамках проекту сприятиме
ю аналiтичноТ роботи в сферi культури та розвитку дослiдникiв (зокрема,

сту eHTl та iнших учасникiв конкурсу).

арх
icTc
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дiа.;

мен

ряN
iзац
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ал
есIlи
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сни

вох

тур сти оТ привабливостi, позитивного iмiдхtу столицi та УкраТни в цiлому

проекту:



Пл нв конання проекту згiдно з Таблицею:

тапи реалiзацiТ опис заходiв для здiйснення
с)тапу

Строк реалiзацii
етапу

Ор
гр(

анiза
ладяь

iя зустрiчей iз Почесними
Lми

Збiр iнформачiТ про почесних громадян
пiд час особисr,их KoHTaKTiB
спiвробiтtrикiв та уповноважених осiб
фунлачii з почеснtlми громадянами та./або
Iх ролинами; актуалiзачiя iнформачiТ про
почесних громадян та Тх заслуги.

{о 25 червня 20l9 року

Ор
iHT

Ки
ар}

анiзаr
lрв'ю

ва.

вах.

iя (сприяння у провеленнi)
з почесними громадянами
)триман ня iнформаuiТ в

Налагодження спiвробiтництва з
журналiстами щодо iнтерв'ю.
Опрачювання матерiалiв в apxiBax

!о 25 червrrя 20l9 року

Пi: (Jl UB е рукопису книги укладення договору з автором книги !о l вересня 20l9 року

До, рукаг ька пlдготовка кIlиги П iдготов ка ори гi нал-макету :

- Загальне редагування- Лiтературнередагування_ Обробка

фотографiй(приблизно 200
шт.)

- Верстка
- Коректура (лва рази)- Виготовлення дизайну

обкладинки
- Отримання кодiв ISBN тв.

удк

До l5 жовтня 2019
року

Дрl ( кни Укладеltня договору з
видавництвом
дрyкyвання накладу

flo 15 листопада 2019

року
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Цiл
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энi гI

соби
Iача

рму
iи ма

l}Iiз,
нiза
)ну€,
вниц

ri резулы,ати виконанIIя проекry:
я позитивноТ iнформачiТ про видатних киян

аудиторiя, Ila яку спрямовано проект:
аудиторiсю с широкi верстви населення
lофесiт - рiзноманiтнi (вiдвiдувачi установ, де булуть розмiщенi матерiали
ото-, вiдеоматерiали), вiдвiдувачi сайту, учасники конкурсу TBopiB, члени журi,
омадяни та члени'rx родин тощо

iнформування громадськостi про
оться назви засобiв масовоi
}анtlя громадськостi) :

эовоТ iнформачiТ (Укрiнформ), анонси, прес-конференцiТ, новини, т.ощо.

цii, якi плануються залучити до спiвучастi у реалiзацii проекту (назва
tii', алреса, телефоII, спосiб спiвуч:лстi, якi заходи в рамках проекту
якi ресурси Ilада€ для реалiзацii проектy):
гво кВарто> (м. КиТв, вул. АндрiТвський узвiз, l3 А.
п.facebook.com/bulgakov.book.club; TeJl.: (044) 360-78-07): виготовлення
laкeTy. пiдготовка та друк книги; ГlРАТ KXapKiBcbKa книжкова фабрика'м. XapKiB, вул.ю Рiздвяна, l l, тел. (057) 7l2ЗЗ26): друк книги.

хiд та результати реалiзацiт проекту
iнформаuii', строки та методи
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штiв i з яких джерел очiку€ться отримати для реалiзацiТ проекту:

грн.

,ого 2019 року

громадянського сусп lльства:



Форма кошторису витрат на реалiзачiю проекr,у

рис витрат на реалiзаuiю проекту згiдно з Таблицею:

нтчвання
аоо за

кiлькостi послуг та ToBapi.B (в тому числi й тих, що булуть залученi з

рахунок власного внеску органiзачiТ) з урахуванням дiючих цiн та
2.

lH

тар
ва пiдготовки послуг з виготовлення оригiнал-макету книги та ii лруку, гонорарiв,

овiдае загальним стандартам у uiй гал,узi

iK характеристик наявного матерiально _ технiчного та кадрового (штатнi

ки, волонтери, тощо) забезпечення органiзацiТ, якi булуть використанi для

й час заоновники, спiвробiтники та волонтери (партнери) спромохtнi забезпечити

вказаного проекту

IЦrутl 
громадя нського сусп lл ьства:("''' |, 

l,оп'r,а,u/t СП,

Сума кош,гiв,
очiкувана вiд
!епартаменту

суспiльних

готовка
гiнал-макету:

агуван ня,а за

lення
'ю та збiр

рафiй(приб
200 шт.)

мання кодlв
N тв. YflK

26000,00

2 | 000,00

20000,00

l 5000,00

l 6000,00

4000,00

l000,00

20000,00

1 5000,00

l 6000,00

4000,00

l000,00

2 l 000,00

26000,00

2l000,00

20000,00

l 5000,00

l 6000,00

4000,00

l000,00

,чвання

f wVIw V --/

Г t@l



п
зi{

ацiя про дiяльнiсть illcTиTyTy громадянського суспiльства

мка видання книги кКупцы города I(иева>, автор - Третьяков А.П. (в книзi
paHi данi про 3745 купцiв з 1 836 по l 9 l 7 р.)

iзацiя виставки кНацiональна фiлармонiя УкраТни: l35 poKiB
ького купецького зiбрання. Авторки ,- Альона Мокроусова та

iя виставки 4 грулня 20l7 року в Нацiональнiй фiлармонiТУкраiЪи

iя виставки в 20l8 в Нацiональнiй бiблiотецi iMeHi Ярослава Мулрого.

товка та органiзацiя виставки (першого етапу) кПочеснi громадяни Киева (до
l7 року)> в мистецькому uентрi кШоколадний булинок> КиТвськоТ картинноТ

20 червня 201 8 р.

готовка та органiзацiя виставки кПочеснi громадяни MicTa Кисва> в примiщеннi
вноТ Ради УкраТни 5 лютого 20l9 ролlу.

iзацiя iнтерв'ю з почесними громадянами м. Кисва

ий час засновники, спiвробiтники та волонтери (партнери) забезпечують
i проек,ги самостiйно.

громадянського сусп iльства:

foairи.rb r-П
(прiзвище, iм'я, по-батьковi)

вiд клубу
Марiя

п

п
l!
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lieH
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АдськА оргАl"lIзАцrrl " к:иiвськА сDундАцIяI
культури "

tli it tt tt it Koi top lti ttrt t t tli' tl с ct б t t :

;Иl пцl tl i tt ч t t rli octl б tt :
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2659 дЕF,жАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
ШЕВЧЕГ{КIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО

упрАвлIння дФс у м.киевI

РIшЕння N91 S26594600] бВuiд02.03.20t8 о*у

к l.I]o вклI ченI IF|о ВиКлючення
rpo пов] )рне зключення зро вiдмову у вкJтюченнi (повторному

зключецнi)
пlдприемстI , чс, анови, оргiiнiзацii до/з Реестрч неприбчткових ycтaнoB та органЪацiЯ або
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СТАТТЯ 1. ЗАГЛЛЬНI ПОЛОЖВННЯ
.l. громАдськА оргАIlIзАцIя "киТвськА ФундАцIя культури"

вибору територiТ дiяльностi, рiвнос,гi

оргАн I_{IЯ) с громадською органiзацiею, яка об'сднуе громадян УкраТни, iноземних
громадянства, якi перебувають в YKpaTHi на законних пiдставах, на засадах сдностi

iзацiТ основних завдань, передбачених цим Статутом.
.2. ОРГДНIЗДЦIЯ керусться у своТй дiяльностi Констиryшiсю УкраТни, Законом УкраТни

"Гlро
вiдпов

bKi об'еднання", iншими нормативно-правовими актами УкраТни, прийнятими

до них та цим Статутом.
.3. ОРГАНIЗАЦlЯ утворюсться i дiс на принципах: добровiльностi, самоврядностi, вiльного

перед законом, вiдсутностi майнового iHTepecy 'ri членiв,

i, вiдкритостi та публiчностi.

осiб

для

мати

баланс,
повl{14м

бланки,

си l\t BOJ l

оргАн

пра

вiдпсl

оргА

пере

"Прсl

(далi
громадян,
iHTepeciB

УкраТни. ОРГАНIЗАЦIЯ може
щорiчно пiдтверджуеться в

.4. !iяльнiсть ОРГАНIЗАЦIi поширюеться на всю територiю
lукраТнський статус. ВсеукраТнський етатус ОРГАНlЗАЦli

YKpa'fH
.1 . ОРГАНIЗАl|IЯ tte спlовtlпlь сво(,к) jlafllulo oпlp.Ltlllltrr прuбупtку, сmворюеmься 111rr

з ако t t od авс пtв а У кр tti t t u.зdiitсtt св о ttl i i.lt л ь tt ic пtь tt к t t е пр uбу плко в а о pzat t iз cl цiя, в iD п о в i D t ю dtl

.8. ffля здiйснення свосТ мети (uiлей; оРГАНIЗАЩIЯ мас право:

вiльнО поширюваТи iнформаЧiю прО свою дiяльНiсть, пропаГуватИ cBolo меry (uiлi);

звертатися у порядку, визначеному законом, до органiв державнот влади, органiв мiсцевого

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

(кло ми), скаргами;

володi
одержувати у порядку, визначеному законом, публiчну iнформаuiю, що знаходиться у

суб'сктiв владних повновая(ень, iнших розпорядникi в публ iчноТ iнформаuiТ;

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

akTiB, що видаються органами державнот влади, органами мiсцевого самоврядування i

стосую,
)киття;

сфери дiяльностi громадського об'сднання та вarкливих питань державного l суспIльного

проводити мирнi зiбрання;

бги учасником цивiльно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi права

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

IздцIт та законнi iнтереси своТх членiв у державних та громадських органах i органiзаuiях;

здiйснювати вiдповiдно до закону пiлприсмницьку дiяльнiсть через cTBopeHi в порялку,

еному законом, юридичнi особи (ОРГАНIЗАI_(Ii, пiлприсмства), дiяльнiсть яких вiДПОВiДае

MeTi (ч ям) ОРГАНIЗАЦIТ та сприяс ji досягненню.
засновувати з MeTol{J досягнення своеТ статутноТ мети (чiлей) засоби масовоТ iнформаuiТ;

братИ участЬ у здiйсненнi державноТ регуляторноТ полiтики вiдповiдно до Закону УкраТни

дерхtавноТ регуляторНоТ полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi";

визначеному Законом УкраТни "Про громадськi об'еднання"
,5. оргднIздцIЯ с юридичною особою з моменту if державноТ ресстрачiТ, мас самостiйний

рахунки в установах банкiв в нацiональнiй та iноземних в€цютах, круглу печатку зi свотм

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

lншl реквlзити.
.6. оргднIздцIЯ мох(е використовувати власну символiку: прапор, герб, емблеми, якi с tT

ми i вiдмiнними знаками. Символiка затверджусться Правлiнням оргАнIзАI_!IТ. Символiка
здцIТ пiдлягас лержавнiй ресстрачiТ у порядку, що визначасться Кабiнетом MiHicTpiB

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботi консультативних,

та IH их допомi>lсних органiв, що утворюються органами державнот влади, та

сам
пiдготовки

дорадчих
м iсцевого

дування для проведення консультацiй з громадськими об'сднаннями та

rдацiЙ з питань, що стосуються сфЬри дiяльностi ОРГДНIЗДЦII;реком
здiйснювати iншi права, не забороненi законом.

,)



повне

нацIон
задов
eKol{OM

a

.З

виконче
a

a

державн
о

методи в

1.9. Найменування ОРГАНIЗАt{Ii;
l .9.1, УкраТнською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ,,КИiВСЬКА ФУНДАЦIЯ КУЛЬТУРИ";скороч - го "киiвськА ФундАцIя культури,,;
.9.2. Англiйською мовою:

повне PUBLIC ORGANIZATION
_ ро "KIEV CULTURAL

"KlEV CULTURAL FOUNDATION'';
FoUNDATIoN,,.

стАття 2. мЕтА (цIлD тА нАIIрями дшлъностI оргАнIзАцIi.
,1,1 Lrrl АflrjАцll с сприяння у розбудовi правовоi держави i становлення

:-"Т:,:J:"ji]lil_Рjryr:Тi:_-r"вноТ.лромадянсiкоТ по.ицii, всебiчному i гармонiйномулюдини, соцiокультурний прогрес украТнського суспiл".r"ч].;;;;;;;;;r'i ."-"5r'lffi;lьно-культурних, економiчних, творчих, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB cBolx членiв,ння та захист лрав i спiльних iHTepeciB членiв Органiзацiт та iнших l-роruооц задоволенняних, соцiальних, правових, та iнших суспiльних iHTepeciB.
.2. Основними напрями дiяльностl бргднlЗАIdli е:
рамках чинного законодавства та в межах своеТ компетенцii Органiзацiя бере участь у)мадському життi УкраТни;

a

a

a

lадицiй та звичатв, вiдродженню iсторичноi пам.
краТни;

ння проведенню в YKpaTHi демократичних перетворень;
вlтня та наукова дiяльtliсть;

,ртуваннЯ широкиХ громадських кiл за лля реалiзацii
Iучення громадян до участi у суспiльно-полiтичному
громадськоi активностi;

ння духовному вiдродженню украi'нського

коном.

народу, всебiчному розвитку культури,
ятi та нацiональноТ свiдомостi Bcix народiв

конститучiйних прав i свобод людини;
rкитгi Украiни, сприяння пiдвищенню

яка знаходиться у
iнформацiТ;

установленому порядку здiйснення видавничоi дiяльностi, створення видавничоТ продукцii,
)овадження дiяльностi з iT розповсюдження i використання;

ОрганiзацiТ не е одержання прибутку. Органiзацiя е неприбутковою.
н.lзацlя мас право реалiзовувати свою мец (цiлi) шляхом укладення мiж iншими

:::,i"::_11,j:лбry"IЬНИХ ЗаСаДах, угод про спiвробiтництво таlабо взаемодопомоry,
вiдповiдно до Закону громадських спiлок, а також в iнший спосiб, не заборонений

рганiзацiя може здiйснювати спiвробiтництво з iноземними неурядовими органiзацiями та
iжнародними урядовими органiзацiями з дотриманням законiв Украiни тЬ мiжнароднихлчlрпlyl(ltlгt)tм JakuгllB украlни Та Мlжнародних

BopiB УкраТни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни.
lя досягнення статутноi мети та виконання стаryтних завдань Органiзацiя у встановленому
конодавством порядку мае право:
ьно поширЮвати iнфорМацiю прО свою дiяльНiсть, tlропаГуватИ свою меry (Чiлi);

ертатися у порядку, визначеним законом, до органiв державнот влаци, органiв мiсцевого
моврядування, i'x посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами

ннями), скаргами;
tувати у порядку, визначеним законом, публiчну iнформачiю,
iHHi суб'ектiв владних повноважень, iнших ро.пород""кiв публiчноТ

o[l мирнi зiбрання;
о] iйснювати iншi права не забороненi законом.

. ОРГАНIЗАЦIЯ
,Ki функцii:
виступае учасником цивiльно-правових вiдносин, набувас майновi i немайновi права;
представляе та захищае своТ законнi iнтереси та законнi iнтереси членiв ОРГАНIЗАl_{Ii у

, громадських органах та органах мiсцевого самоврядування, ' '.. ,.
бере участь у суспiльнiй дiяльностi, проводить мирнi зiбрання, використовуе iншi заiоннi

стАття 3. OCHOBHI ФункцIi оргАнIзАцIi.
в установленому чинним законодавством порядку вiдповiдно до Стаryту

иву на органи законодавчоI, судовоI i виконавчоТ влади;

a

a

a

a



до
Иейно, органiзацiйно та матерiально пiдтримуе

в ix cTBopeHHi;

. створюе iнформачiйну базу ОРГАНIЗАЦIi, надас
iнформацiйну, консульrчr"u"у та iншу допомогу;

, одержу€ вiд органiв державноТ влади i управлiння та
цiю, необхiдну для реалiзацiТ своТх цiлей 

-i 
завдань;

iншi об'сднання громадян, надас

членам ОРГАНIЗАI_{II безкоштовну

членiв ОРГАНIЗАIlIi з питань,

право

пов'я

i форм

членiв

регу
орга

органiв

lнш14х

оргАн

засоблl
оргАнI

таких

оргАI]
пlдтве

проводитЬ збiр, аналiз i систематизацiю пропозицiй членiв ОРГАНIЗАЩIi, пропонуе шляхиii реалiзацii'та сприяс tx впровадження в життя;
.ff:iy,lrT:::::t::l нових 

":tyy::9-правових aKTiB, аналiз ix впливу на
JЛ'rrv'llvL lvrvПrluРnnl ПuБИ^ НОРМаТИВНО-Правових aKTlB, анЕUIiз ix впливу на дiяльнiстьргАнIзАЦ[[ та надсила€ членам оргАнIзАцiТ ц, i"O"pr""ilо для використання;

кспертизи'ru оО.о"о]";; ;;;;;о""-r'", iнших
,p"nn" та направл;. й;;;"jТ"";l;;;"j;;;

дJIя врахування;

у випадках, передбачених чинним законодавством,

органiв мiсцевого самоврядування

делегуе cBolx членiв до складуицьких органiв;

реалiзус cTaryTHi положення
ади i мiсцевого самоврядування
сприяс реалiзацil' нацiональноi

]ерез свотх представникiв, обраних та призначених до
Bcix piBHiB вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни;
та регiональних програм пiдтримки м€шого та середньогобiзнесу;

розвивае i пiдтримуе вiдносини з аналогiчними об'еднаннями громадян УкраТни та
ржав,

оргАн л:I|uni.oyc зустрiчi, семiнари, наради, конференчii, ''круглi столи'' тощо членiв
дI_{II з фахiвцями УкраТни та iнших держав;

сприяе пiдвищенню квалiфiкацiТ i професiоналiзму ч.llенiв оргАнIзАI_{Ii, органiзовус
стажування, обмiн досвiдом роботи в YKpaTHi та за кордоном;
через засоби MacoBoi iнформаuiI здiйснюе пропаганду та популяризацiю досягнень членiв

AI_{II, розповсюдх(уе iнфоЬмацiю i пропагуе своТ iдеi та цiлi;
органiзовуе проведення свят, виставок, фестивалiв, висryпiв, лекцiй тощо;

l]авчанн

займаеться реалiзацiсю та розповсюдя(енням суспiльно-полiтичноТ лiтератури, агiтацiйно-
пропага

:_i.1- * ''u,.,piч::.,iy:glr--,. власною символiкою та iнших ToBapiB' (послуг), якi
пропа ь принципИ та iдеТ оргАнIзАL{II та якi TicHo пов'язанi з il'основною лiялЙiстю;може здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть шляхом створення

засновувати
та завдань

ЩII перелбачених цим Стаryтом;

викон
керiвних ,aHiB Органiзацiя.

Порядок набу,ття i припинен}rя члеrIства в оРГАнIзАцIi.
.1. Прийом до членiв оргАнIзАI_{Ii здiйснюеться Правлiнням ОРГАНIЗАI {li на пiдставi,MeHTIB:

письмова заява (легалiзована у встановленому порядку, для iноземцiв);
анкета;

-.:у, про 
. 
прийняття заявника в члени оргАнIзАцIi приймаеться Правлiнням

цII не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дня одержання письмовоi заяви, в якiй особа

tхунковиХ установ, органiзацiЙ, пiдприсмств зi стаryсом юридичноi особи,
масовот iнформачii' дiяльнiсть яких спрямована на забеiпечення цiлей

ргАнIзАЦlЯ корисryсться iншими правами, передбаченими законами УкраТни,

стАття 4. члЕнство в оргАнIзАцIi.
l, ЧЛеНаМИ ОРГАНIЗАЦII МОжутЬ бути громадяни Украiни, iноземцi та особи без

громаllя якi перебуВають В YKpaTHi на законнИх пiдставаХ, що досягли lб poKiB, визнають та
положення цього Статуту, беруть участь у дiяльностi ОрганiзацiI, виконують рiшення

даних у



Голов

Правлi

oPl-,\
засiдан

оргА
Правл

нанес
Kepi вн

YKpaTHi
оргАн

вlдповl

вмотиво

одержу

оргаlliв.

оргАнI АцIi.

Про вiдмову щодо прийняття в члени оргАнIзАI_{II, заявник письмово повiдомляетьсяю Правлiння оРГдНIЗДI]II в мiсячний строк з Дати прийня.ггя вiдповiдного рiшення.Пiдставами для вiдмови в прийняттi до членiв оргдЁlздцii е:о подання неповноТ або недостовiрноi iнформацiТ;. здiйснення заявн.иком_дiI: 
ч9 суперечать статутним цiлям та завданням ОРГАНIЗАЦII.4,2,2.Членство в оргАнIзАЦIЯ пi"п"п".rося в наступни{ випадках:, вихiД члена з оРГАНIЗАЩII за власним бажанням на пiдставi письмовоТ заяви доня ОРГАНIЗАЦII;

виключення з членiв ОРГАНlЗАЦIi;
смертю члена ОРГАНIЗАIlIi;
припиненням ОРГАНIЗАЦIТ,

т::у" про .викJIючення з оргАнIзАцI[ приймасться бiльшiстю голосiв членiвАЩII присутнiх на зборах вiдокремленого пiдроЙiлу або членiв Правлiння, присутнiх на
у наступних випадках:
порушення норм Статуry ОРГАНIЗАЦIi;
здiйснення дiй, що завдали шкоди оРГАНIЗАL{IЯ та if членам;

, :1:1""аТИЧНУ /бiЛЬШе ОДНОГО РОкУ/ несплату членських BHecKiB без поважних причин.

lT:*Tr_ :р" виключення 
, 
може бути оскаржене у мiсячний строк до Правлiння

";; 
;;;;;;.;;;,ъ;;;;

ня може бути оскаржене лише у судовому порядку.
lразi вибуття з будь-яких причин сплаченi ."".n" членам оргАнIзАЩIi не повертаються.
,2.з, За порушення вимог Статуту, iнших нормативних документiв оРГдНlЗДЦii ,а
я оргднIздIlli моральних i матерiальних збиткiв до членiв орiднtздцii'в"поппомом та
и органами вiдокремленого пiдроздiлу можуть бути застоссlванi Taki заходи впливу;

) зауваження;

) попередження;

) виключення з ОРГАНIЗАЦI[.

По.lеснi tlлеIIи ОРГАНIЗАЦIi.
4.З.1. Особам, що зробили вагомий
рiшенням Правлiння ОРГАНIЗАЦIi

внесок у розвиток громадянського суспiльства в
може бути присвоене звання почесного члена

оргАнIзАцIi.
рiшень з окремих питань дiяльностi

4.3.2. Порядок набуття звання почесного члена ОРГАНIЗАL{I[ i його статус визначаються
оргАнIзАцli.Положенням, що затверджу€ться Правлiнням

1.

стАття 5. прАвА тА оБов,язки члЕнIв оргАнIзАцIi.
Члени ОРГАНIЗАЩIi мають право:
Обирати i бути обраним до керiвних та контролюючих органiв ОРГАНIЗАI_{II.
Отримувати iнформачiю про роботу керiвних органiв оргАнIзАцIi.

Брати участь в управлiннi оргАнIзАцIсЮ в порядку, визначеномУ Цим Статутом.
Брати участь у зборах, конференчiях, з'i'здах та iнших заходах оргАнIзАцIТ.
подавати на розгляд керiвних органiв заяви, апеляцii, пропозицiт та одержувати
вiдповiдь вiд них протягом мiсяця, брати участь у Тх обговореннi i реалiзаuiТ.
Користуватися атрибутикою ОРГАНrЗАЦIi.
Звертатись до оРГАНIзАцIi за пiдтримкою щодо захисту cBoix прав, iHTepeciB та

методичну, консультативгtу, iншу необхiдну допомогу.
Вiльно вийти зi складу ОРГАНIЗАЦ]i,

Члени ОРГАНIЗАЩIi зобов'язанi:
Щотримуватись норм та положень Статуту оргАнIзАI_{II, виконувати рiшення керiвних

,1.1.

.1.2.
1 ,з.
\.4.
1.5.

1.6.

|.7.

,,

2.|.

2.2. Брати участь у реалiзачiТ статутних цiлей i завдань
2.3. Надавати iнформашiю, необхiдну для прийнятгя



5.2.4. Свосчасно сплачувати
cBoii мохtливостей.

членськl внески, а тако}К надаватИ оргАнIзАI_{IТ iншу допомогу
5.2.5. Свосю дiяльнiстю змiцнювати
ватись вiд дiй, що мо}куть нанести

завади ii'репутачii'.
5.2.6, Члени ОРГАНlЗАL{Ii не обмеженi щодо членства та,/або iншот форми участi в iншихких об'еднаннях, рухах, партiях, тощо.

ст. ТТЯ б. ОРГАНИ УIIРАВЛIНЕЯ ОРГАНIЗАЦIеЮ, ПОРЯДОК iX OOPMYBAHIUI I
ДШЛЬНОСТI

1. Органи управлiння ОРГАНIЗАЦII

утрим

шля
органу.

вiдпов

оргАн
загаль

оргАн
листом,

надсила
про BKJI

питання

порядку
це було
Загаlьн х збqрах.

якl в

Члени

дiяль
по вирi
правила
принцип

авторитет та матерiальну самостiйнiсть оргАнIзАцIi,
Mopaлbнy або матерiальну шкоду оргАнIзДЦri аЪо

гАнIзАцIЯ органiзуе свою дiяльнiсть на принципахi органiв управлiння, гласностi ix дiяльностi та звiтностi перед

Загальнi збори ОРГАНIЗАЦIТ
l. 

.. 
Вищим органом ОРГАНIЗАЩIi е

L{II, Правлiнням ОРГАНIЗАI_{II або
складу членiв ОРГАНIЗАЦIi.

колегiальностi керiвництва,
членами.

Загальнi збори, якi скликаються Головою правлiння
на вимогу не менш як однiеi десятоi частини вiд

повiдомлясться членам
формi рекомендованим

нами управrIiння (керiвними органами) ОРI-АНIЗАIlli с:
Зfгальнi Збори ОРГАНIЗАЦIi - вищий орган;
Г!равлiння ОРГАНIЗАЦIi;
ГIlрезилент ОРГАН IЗА ЦlТ.

,:piфi 
органи ОРГАНIЗАЩIi обираються Загальними зборами строком на 3 роки.

lT1:1 j:РiВНИХ ОРГаНiВ ПРиймаеться бiльшiстю членiв керiвного op.u"y, в тому числiвик$ристання засобiв зв'язку, !ля цього проект рiшення направляеться членам керiвного

1i ОГГЯНIзАцII мають направити свою позицiю з кожного гryнкту проекту рiшення в
cTJpoK.

Iiсля цього особа, що очолю€ вiдповiдний керiвний орган оформлюе протокол (рiшення)
ного керiвного органу iз зазначенням результатiв голосування.

.2.2. ..Щата, мiсце проведення та порядок денний Загальних зборiв
]АцIi за двадцять днiв до Тх початку особ"сто та./або у письмовiй

ксимiльним повiдомленням або електронною поштою.
.2.з. Bci пропозицiI Чодо порядку денного Загальних зборiв члени оргднIздцIi
оть д0 Правлiння не пiзнiше, нiж за десять днiв до дати проведення Загальних зборiв. Рiшення
)ченr]Iя питань до порядку денного приймас Правлiння. Загальнi збори розглядають лише Ti
якi надiсланi своечасно та вкJ]юченi до порядку денного.
2,4, Загальнi збори в надзвичайних випадках приймають рiшення про включення до
lенного та розглядають питання, якi поданi пiзнiше вказаного вище строку за умови, якщо за
пiдтримано не менше 75 вiдсоткiв голосiв членiв оргАнIзАЦIi,'що беруть участь на

2.5. Загальнi збори вва:каються правомочними, якщо на них присутнi члени оргднIздцIi,
zпноQтi мають не менше нiж 51 вiдсоткiв голосiв. Кожен член оРГднIздцIi мас один голос.,гАнlзАцIi, не можуть брати участь у Загальних зборах через cBotx представникiв.
2.6. {о компетенцiТ Загальних зборiв нzulежить вирiшення будь яких питань статутноi
i оргАнIзАl-{Ii. Загальнi збори можуть делегувати Правлiннlо свот права та повноваження
енню Bcix питань KpiM питанЬ, Що нrl,lежать до ix виключноi компетенцii. Принципи та
розглядУ питанЬ ПравлiнняМ та прийняТтя пО ним рiшень не повиннi вiдрiзнятись вiд
в та правил, якi встановленi для Загальних зборiв.
2.,l. !о виключноi компетенцiТ Загальних зборiв оргАнIзАI_{I[ належать TaKi питання:

визначення основних напрямкiв статутноТ дiяльностi оРГАНIЗАI-{IТ;
затвердження Статуту та внесення до нього змiн i доповнень;

a

a

a

рев iзi



1 _ прийняття рiшення про припиненIlя (саморозпуск, реорганiзацiю) оргднIздцIi.6,2,8, Рiшення, прийнятi на Загальних зборах,'"аОуuuБr" чипносri з моменту tx прийнятгя,

го, спiльного корисryвання, тощо;

голосi в учасникiв Загальних зборiв.
,2,1l. Рiшення Загальних зборiв оформлюсться протоколом, який пiдписуеться Головою та
ем Загальних зборiв ОРГАНIЗАЦIi,

умадення, змiну, припинення будь-яких правочинiв
купiвлi-.прода}ку в тому числi , порrд*у приватизацiТ), l

6.2.12.,.У перiод мiж Загальними зборами постiйно дiючим
IЗАЦIii, яке уповноважене вирiшувати yci питаДня cTaTyTHoi

,. (договорiв, угод) з нерухомим
lпотеки, оренди, позики, позички,

керiвним органом е Правлiння
дiяльностi ОРГАНIЗА[{Ii, KpiM

якщо i не визначене при lx прийнятIi.

9?9 Загальнi збори збираються за необхiдностi, але не рiцше одного разу на piK.
6.2.10, Рiшення про внесення змiн до стаryту оргАнIзАЦii, 

"iо"у*.""'"Ъи"JоргАнIзАцIiнас що становить п'ятдесят i бiльше Bi
оргА
Загал
бiльш

оргА

повнова нь

Ilитань iднесених до виключнот компетенцiт Загальних зборiв.

б.3. iння ОРГАНIЗАЦIi
.3.1. Правлiння вирiшус питання, що не нrшежать до виключноТ компетенцiТ Загальних

зборiв,
a

a

затверджуе положення про штатний апарат ОРГАНIЗАЦIi;
визначае порядок дiяльностi Правл i ння оРГдНIЗдI]Ii;

лжуе рiчнiта поточнi фiнансовi плани, бюджет ОРГАНIЗАЩIi;
я майном ОРГАНIЗАЦIi;

оординуе дiяльнiсть член i в ОРГАНIЗА[{II;
рiшення про створення госпрозрахункових установ i органiзачiй iз стаryсом

для виконання статутних цiлей таидичноТ особи, заснування пiдприемств, необхiдних
вдань та затверджуе Тх статути та положення;

a

о

о

a

о

о

a

о

a

рджус правила та iншi внутрiшнi документи ОРГАНIЗАЦIi;
змiни до Статуту ОРГДНIЗДЦIi;

тановлюс розмiри вступних та членських BHecKiB та порядок ix сплати;
ядае заяви про вступ до ОРГАНIЗАЦI[;

рганiзуе та веде громадську дiяльнiсть ОРГАНIЗАI]Ii;

риймас рiшення про:
- подання документiв lлодо отримання благодiйнот допомоги, грантових коштiв, тощо та

укJIадення вiдповiдних договорiв;
за погодженням Загальних зборiв, приймае рiшення про укJlадення, змiну, припинення
правочинiв (логоворiв, угод), якщо сума правочину або декiлькох пов'язаних мiж собою
(що стосуються одного об'екта, предмета договору, тощо) перевищують 25 000,00
(двадчять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок;
видання гарантiй, поручительств тощо вiд iMeHi оРГАНIЗАЦIi.

ПРаВЛiННЯ ОРГАНIЗАL{Ii MolKe винести рiшення про делегування частини своТх
Президенту оРГдНIЗдцIi.

Правлiння ОРГАНIЗАI_{I складасться з Президента.
Засiдання Правлiння ОРГАНIЗАLiIi вважаеться чинним, якщо на ньому присутнi

о

a

a

a

a

о

рганiзовус дiяльнiсть оргАнIзАL{II в перiод мiж Загальними зборами;
виконус рiшення Загальних зборiв;

ження Положень про профiльнi KoMiciT з питань розвитку та дiяльностi оРГдНtЗДr{Ii;

рдження ескiзiв печатки, штампiв та символiки ОРГАНIЗАЦIi;
рiшення питань нагородження та заохочення членiв ОРГАНIЗАЦI[.

,з.2,

.J.J.

.з.4.
бiльше

.3.5.
Правлi

ни членiв 11равлiння
Рiшення Правлiння

разi, коли рiшення не
ента ОРГАНIЗАЦIi.

приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв
може бути прийнято через рiвний розподiл голосiв, вирiшальним'с

голос П
.у



През .r;rr.' 
ЗасiДання Правлiння протоколюються. Протокол засiдання Правлiння пiдписуе

идент оРГАнIЗАцIi
6,4.1. Президент е вищою посадовою особою оРГАНIЗАЦIi.
6,4,2' TepMiH повновiDкеНь Президента оргАнIзАцI'I - три роки

l,"Оi'лI_"З:.Т:Т:.:"illДОРУЧеННЯ 
Та ДОВiРеНОСТi, вiдкривае рахунки в установах банкiв;

cBoik прав та обов'язкiв Вiце-президентУ; укJIадае трудовi договори (контракiи) з посадовимиоргАнIзАцIi.
.4,4. Президент вiдповiдас за збереження документацii ОРГАнrзАцtТ.
:4 5. Президент призначае та звiльняе персон€UI оргАнlзАЦIi та керiвникiв створенихоргА цIсЮ устаноВ та органiзацiй, заснованих пiдприсмств,
,4.6, Президент органiзовус i спрямовус робоry Правлiння оргАнIзАI]Ii та головус на його

поточ

6.4. п

угоди,
ВиДас

оргА
оргА

орI,Ан

6.5. Рев

Правлiнl

у разi
оргАнI

6.6,
дiяльнос,

з дати обранняими зборами членiв (учасникiв) ОрганiзаuiI.

ус, й;;;; i;;ЪЁА;Ё^i;i

частин
особам

засiдан
.4,'l. Президент

Правлi оргАнIзАцIi,
.4.8. Президент

подас для обрання Загальними зборами оргАнIзАI_{Ii кандидаryри членiв
членiв ревiзiйноi KoMicii.
склика€ позачерговi Загальнi збори оргАнIзАI_{I[ та засiдання Правлiння

цIi.

.5.1 . Ревiзiйна комiсiя обирасться Загальними зборами ОРГАНIЗАЦIi з TepMiHoM
нь - три роки

.5.2. flo повноважень РевiзiйноI KoMiciT вiдноситься:

Правлiн
контролЬ дотриманнЯ Статуту оргАнIзАцIi, виконання рiшень Загальних зборiв i
ОРГАНIЗАЩIi;
перевiрка правильнiсть виконання бюджету та господарсько-фiнансовоi дiяльностi

х оРГАНIЗАцIеЮ устаноВ та органiзацiй, заснованих пiдпри€мств.
.5.з. 

. У свотй дiяльностi ревiзiйна комiсiя керусться цим Статутом i положенням про
ревiзiйн комiсiю, яке затверджуеться Правлiнням оргАнlзАцIi.

.5.4. Ревiзiйна комiсiя мае право вимагати та отримувати вiд посадових осiб ОРГАНIЗАЦIТ
, iнших документiв, а такожв надання Bcix необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та

пояснень.
5,5. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або
я, якщо виникJIа суттева загроза iHTepecaM оргАнIзАI_{II, або iHTepecaM iT членiв, а також
иявл€ння порушень норм цього Стаryту або зловживання З боку посадових осiб

зiйllа комiсiя ОРГАНIЗАЦIi.

Постiйний контроль та перевiрку фiнансовоТ та господарськоТ та iншоi комерчiйноr'
необхiднот для виконання статутних завдань оргАнIзАцIi здiйснюс ревiзiйна комiсiя

цIi.

I_{Ii чи iT членiв.

.орядок звiтування керiвних органiв оргАнIзАЩIi перел iT членами.2 оргАнIзАцIя здiйснюс оперативний та бухгалтерський облiк результатiв свосТ
веде статистичну звiтнiсть у встановленому порядку, несе вiдповiдальнiсть за lx

достовiр icTb, та пода€ державним органам згiдно з установленими формами та строками.
6 з В разi необхiдностi для перевiРок фiнансОвоi та господарсЬкоТ та iншоТ комеРчiЙноi

дlяльн i, необхiдноТ для виконання стаryтних завдань оргАнIзАцIi мож}ть заJIучатися
спецlалl Hi служби, в тому числi й аудиторськi,

6.6

оргАнI



6,

зборах

з дня

або

реал

доl

члена
саме:

оска
поя
по
зас
орг
t]

орг

i.4. Правлiння зобов'язане перiодично звiтувати
з питань, пов'язаних з реалiзацiсю покJIадених 

]

оргАнIзАцIi.
.5. Щорiчний звiт по виконанню стаryтних

I перед членами оРГАНIЗАI]II на Загальних
на них повновalкень та здiйснення статутних

завдань пiдлягас оприлюдненню протягом З0 днiвlування.
6.4 Yci KepiBHi органи ОРГАНlЗАЦIi

ною поштою на запити членiв
iI статутних завдань оРГдНIЗАЦIi.
;.5 KepiBHi органи оРГАНIЗдI_{Ii мають забезпечити для членiв оРГАНIЗАЩIi вiльний доступpMauii про Iх дiяльнiсть, у тому числi про прийнятi рiшення та про здiйсненнi cTaryTHi

ГА НIЗАЦIi, Президента,
мають право оскаржити рiшення, дiю або бездiяльнiсть iншого
Правлiння, Загальних зборiв, шляхом Подання письмовоI скарги, а

янути с.таргУ на черговомУ позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викJIиком члена
,нIзАцII який скаржиться, а також члена оЁгднlздЩIi'дiТ, бездiяльнiсть або рiшення якого

', бездiяльнiсть або рiшення Президента первинна скарга подаеться до Правлiння, яке

мають у 30 денний строк надавати вiдповiдi письмово
оргднIзДЦIi щодо дiяльностi керiвних органiв та

завдан я.

6.7. п ок оскарженшя рiшень, дiй, бездiяльностi керiвllих оргаlliв оргАнIзАщIi та розглядускарt.
.l. Члени ОРГАНIЗАЦIi

о Н8Д бездiяльнiСть абО рiшеннЯ члена оргАнIзАЩIi - первИнна скарга подастьсЯ До Президента,
як - -г --"--" , ф,

зобов'язаний отримати письмовi пояснення вiд особи, дiт, бездiяльнiсть або рiшення якого
та протягом 20 (лвалuяти) робочих днiв розглянути скаргу iз письмовими

нями та повiдомити про результати ji розгляду скаржника, В разi "iд*"raп"" скарги -
скарга подасться Правлiннюо яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому--------,-",J

:1,. j:_,Об9В'ЯЗКОВИМ ВИкЛиком члена ОРГАНIЗАt{Ii, який .nup*"ri"", а також членанlзАцIi, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться. В разi вiдхилення скарги
iнням - повторна скарга пода€ться до Загальних-зборiв оргАЁIзАЩIi, якi зобов'язанi

оск
.на

з язане розглянути скаргу на найближчому засiдання, iз обов'язковим викJIиком члена

Заг

,ського об'сднання, який скаржиться, а також Президента дiТ, бездiяльнiсть або рiшення
оскаржусться. В разi вiдхилення скарги Правлiнням - повторна скарга подаеться до

,них зборiв оргАнIзАЩIi, якi зобов'язанi розглянути акаргу на черговому або позачерговому
HHi, iЗ обов'язковИм викJ]икоМ члена, який скарЖиться, а такоЖ головУ оргАнIзАI]II лii,

bHicTb або рiшення якого оскаржусться;
, бездiяльнiсть або рiшення Правлiння - пýрвинна скарга подаеться до

яко

зас

орг
п

п

язаний .розглянути скаргу протягом 20 робочих днiв, iз обов'язковим
нIзАцIi, який скаря<иться. В разi вiдхилення скарги Президентом,

ся до Загальних зборiв оРГАНIЗАЩIТ, якi зобов'язанi розглянути акаргу
говому засiданнi, iз обов'язковим викликом члена, який скарrкиться.

до уповнова)tеного органу з питань реестрацiТ за мiсцезнаходженням
ний пiдроздiл оРГАНIЗАЦli вва:касться утвореним з MoMeH,lу внеOення

Президента, який
викJIиком члена
повторна скарга
на черговому або

ОРГАНIЗАЦIТ
оргАнIзАцIi.

чповнова}кеним
вlдокремлении

стАття 7. вIдокрвмлвнI пцроздIли оргАнIзАцIi
l. оргАнIЗАцIя, мо)(е утворювати вiдокремленi пiдроздiли, по всiй територiТ УкраТни за
им рiшенням керiвного органу ОРГАНIЗАЦIi.
2. Вiдокремленi пiдроздiли утворюються за рiшенням Президента оРГАНIЗДI-{Ii при
t в певнtй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi не менше трьох членiв оргднIзДL{II, за
цiсю зборiв членiв оргАнIзАцIт, якi проживають в цiй адмiнiстоативно_теоитопiальнiйзборiв членiв оргАнIзАL{IТ, якi проживають в цiй адмiнiстративно-територiальнiй

ж збори простою бiльшiстю голосiв обирають голову вiдокремленого пiдроздiлу.
У КОЖНiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, за рiшенням Президента

ЩIi, може бути створений лише один вiдокремлений пiдроздiл. Вiдокремленi пiдроздiли
перебу ють на облiку в Президента ОРГАНIЗАЦII.

4. Рiшення Президента оРГдНIЗдЩIi про yTBopeHi вiдокремленi пiдроздiли

вlдпоl]

ная
проп
одиницi

оргАнI

Пода
Вiдок
органом з питань реестрацiТ ло Реестру громадських об'сднань вiдомостей про
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неN,tате
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8.

iл оРГАНIзАцIi та внесення вiдомостi1 npo вiдокремлений пiдроздiл оРГдНIЗДЦli до
;i.ОТ""::лl,"_Р":З{ :lИДиЧних осiб та фiзичних o.iO - пЙ"риемцiв.

Juuрами чJlенlв вIдокремленого пiдроздiлу тажуютьсЯ Президентом оРГдНIздцi. Типове положення про вiдокремлений пiдроздiл
РlЧliзатверджусться Президентом ОРГАНIЗАЦIi. 

--"-

.6, У випадку бездiяпrl9тi вiдокремленого пiдроздiлу, порушення ним цього статуту,

,Т'fi:#ж;*i.".Нт]"::,}Уl]1Зliу:*" прийняти pi,"n"" про закриття вiдокремленогоЛУ, ПОВ iДОМЛеННЯ ПРО Закрит,гя в iдокремленого n iлро.л iny ri;;.;;"rJЫ.^ir]rffiif Т:a,keнa ним особа подас до уповноваженого.органу з питань ресстрацii за мiсцезнаходженнямЗАЦIi. liЯЛьнiсть вiдокоемленого пiппп?пiпrl ооо.,,
jАцIL ,Щiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу ввъжаеrr."-1р"п"неною з моменту внесення]ого запису ло Реестру громадських об'еднань та единого д"р*uuпоaо реестру Юридичнихiзичних осiб - пiдприсмцiв,

стАття 8. кошти I мАЙно оргАнIзАцIi.
9р|l:нlзАL{IЯ набувае майновi. права на нерухоме i рухоме майно, матерiальнi таbHi акТиви, грошовi кошти, 

"Ki перелапо iй';; ;.;J;;;;,-";;;;;_T",r;:T;:
jj;jll}лi,jjллл "i ПiДСТаВi ЦИВiЛЬНО-правових угод, та на майно, придбане за власнi

щонес ать дiючому законодавству.
З, ДЛЯ ВИКОНаННЯ СВОСТ cTaTyTHoi мети (чiлей) оргАнlзАцIя мае право володiти,rтися i розпоряджатися коштами та iншим майном, яке вiдповiдно до закону передане rй iiабо деря<авою, набуте як членськi внески, пожертвуване громадянами, пiдприемствами,

]],,:iл:О:i:::Т:I"l1аOVТе 
В реЗультатi пiдприемницькоТ дiяльностi такого'об,еднання,

ницькоТ дiяльностi створених ним к)ридичних осiб (товариств, пiдприсмств), а такожпридбаним за рахунок власних коштiв, ,"r"u"ouo наданим у користування (KpiMження) чи на iнших пiдставах, не заборонених законом.
раво власнОстi оРГАНIзАцIi реалiзовус ii загальнi збори в
гом, з Наданням певних функчiй щодо управлiння майном

cTBopeHi ними вiдпОвiдно дО Стаryry KepiBHi (виконавчi) органи.

обровiльнi внески, що надходяrо uT

порядку, передбаченому законом
за рiшенням заг€L.Iьних зборiв на

фiзичних та юридичних осiб;
установ, органiзацiй, часток, паiв, акцiй, що н€tлежать

доходи вiд дiяльностi пiдприсмств,
ню на правi власностi i володiння;
lIльовl гранти, в т.ч. вiд мiжнародних органiзацiй;
коштiв або майна, якi надходять безоплатно або
допомоги, грантiв,
lасивних доходiв

у виглядi безповоротнот фiнансовоi або

ншi джерела доходiв, не забороненi законом.
оргАнIзАЩIЯ може отримувати у володiння чи корисryвання майно

в порядку, встановленими окремими угодами/договорами, укJ]аденими
нодавстtsа.

вlд cBoIx членlв на
у вlдповlдностl до

Вiдповiдно до чинного законодавства, оргднIзДI]IЯ моя<е здiйснювати необхiдну
у та фiнансову лiяльнiсть, в т,ч. - шляхом створення в установленому законом порядку---г"^"J
, установ або органiзацiй iз стаryсом юридичноТ особи та брати y.,ub.o у cTBopeHHi на
адах таких пiдприемотв, установ, органiзацiй.

сduн
Hllrl язан осiб.

uKlB

Lal.aHH. KlB

оргАн
Bci
цIi

питання, пов'язанi iз трудовими i соцiальнимl.] умовами роботи найшlаних працiвникiв
регулюються дiючим законодавством Укратни, цим Статутом та non-on"r"

актами ОРГАНIЗАЦIi.нормати ими
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!ля визначення посадових
по них на них посадових обов'
IIосад

обов'язкiв найманих працiвникiв та порядку
язкiв Президент оРГАнIзАцI'I може розро бляти

виконання ними
та затверджувати

бю 1}л9,.iУ]:iЦ]1 Ма€ право на. фiнансову пiдтримку за рахунокJ ",|
украiни, мiсцевих бюджетiв вiдповiдно ло закону.

коштiв !ержавного

'.'.l;Зiji1]:"1tТ: I.|Tl :T"yuj": фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв !ержавного
Y::::::;:::_ч:т:_1:y,1:1:, :"бов,язана 

noou"u,i ;; ;;р;;;;;;;;;t;;;; ;#i.Ж:викори я цих коштiв вiдповiдно до законч.

j3; 
"9jл|lТУlН3 

i 
_.]_r:|."i 

нею юр идич Hi особи (товар иства, п iдприемства)

;1 
*' i:1 " -1" у:т: l:, Р4i:,у.об о в'я з ко в i ;.;;; ; "i;Ы; ;; ;;',;;; ;;.

б

вести
доходi

пiд
визл] их законом.

зобов'язанi
в органах

"","iо.l"й; ;;H;;fi;
'lя kпнпл,

оргАн

оргАн

звlтнlст
вiдповi

повноти

ревiзi
п

необхi
зазнач
випад

стI]орю

пита}lь

,l,ii?"i.::Yи сплачуються членами ОРГАНIЗАl-{I[ на пiдставi затверджених
якi спрямованi на досягнення окремих цiлей та

l4. Порядок використання майна
перi.одичнiсть, розмiр та строки
АЩII;

. Звiтнiсть та контроль.

.l. оРГдНIЗАЦIЯ веде оперативний,
у встановленому законодавством
bHicTb за ix достовiрнiсть.

та коштiв:
сплати членських BHecKiB визначаються Правлiнням

Правлiнням
виконання

бухгалтерський, податковий та статистичний облiк i
порядку. Посадовi особи оРГАНIЗАЦIi несуть

завдань ОРГАНIЗАIjII. L{iльовi внески не с обов'язковими.
BHeceHi всryпнi та членськi внески поверненню не пiдлягають. Порядок використання
внеск i в, обумовлюеться при затверджен н i конкретноi цiльовоi програми.

,-; ;;; ;дiйснення завдань,передба
,1T_L:]T|"y_,j" 

не пiдлягають розподiлуrиi* lj членами у будь-якому випадку.

5.2. Перевiрка бухгалтерськот звiтностi, облiку з метою визначення ii достовiрностi,i ВiдпОвiдностi чинному законодавству та стаryry ОРГДНIЗДI]Ii злiйснюurо.r'Копrрольно-
ю комiсiсю (внутрiшнiй аулит) або ревiзор та вiдповiдними державними органами згiдно ix(ень.

5,з оргАНIзАцIЯ забезпечуе ведення облiку та зберiгання не менше п'яти poKiB ycix
lx облiкових документiв стосовно внутрiшнiх та мiжнародних операцiй, а також iнформачiю,г - г "------->
у вище, i надае iT компетентним державним органам на вiдповiдний запит, а також в iнших
, передбачених законодавством

стАття 9. tlрипинЕння дIяльностI оргАнIзАцIi.
Припинення дiяльностi ОРГАНIЗАL{IТ здi йснюеться:

' за рiшенням Загальних Зборiв оргАнIзАЦIi, якщо за таке рiшення проголосуваJ]о
бiльше Зh присутнiх на ньому учасникiв, шляхом саморозпуску або реорганiзацii
шляхом при€днання до iншого громадського об'еднання такого самого стаryсу;, за рiшенням суду про заборону (примусовий розпуск) оргАнIзАцI'i.

9.2. Сам пуск ОРГАНIЗАЦIi.
2.1. Загальнi збори оргАнIзАЩII, якi прийняли рiшення про саморозпуск ОРГднIздцIТ,,ь лiквiдацiйну комiсiю для проведення припинення оргАнIзАIJIi як юридичноТ особи, а
ймають рiшення щодо використання коштiв та майна оргАнIзАI_{Ii пiсля ii саморозпускутакож п

вlдповlд до цього статуту.
.2. оргАнIзАцIЯ подас (налсилас) рiшення про саморозпуск оРГАНIзАцIi до

ного органу з питань реестрацiТ.

осiб - п

вiдсутностi порушень законодавства та стаryту оргАнIзАL{IТ уповноважений орган з
:TpauiT забезпечуС внесеннЯ до Сдиного державного ре€стру юридичних осiб та фiзичних
ри€мцIВ вIдповIдноГо записУ та вноситЬ ланi про зазначене рiшення оргАнlзАЦti до
мадських об'сднань.
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9.2,5. ОРГАНIЗАЦIЯ с припиненою з дня внесення до единого державного ресстру- пiдприсмцiв запису про ii припинення.их осiб та фiзичних осiб

9.3. ганiзацiя ОРГАНIЗАЦIi.

орt-А

,З.l. Реорганiзацiя оРГдНIЗАЦII здiйснюсться шляхом lT приеднання до iншого

I:i:r"9.:j:1::: ]il".o самого статусу, Реорганiзацiя здiйсню"r""" nu пiдставi рiшення

рiшенн
;;;;;;;#;;;#т;;

громадського об'сднання, до якого присднуються, про згоду на таке при€днання. Загальнi
ргА_нIзАЦIi, якi прийняли рiшення npo р.ор.а"iзацiю, утворюс комiсiю з реорганiзацiТ, яка з

""::.9[Т лlо_:I::.u"'"'ь дiе вiд iMeHi оРГАНIЗАЦIi-i забезпечу. 
""пЁ"u"ня процедури

збори

зацll згlдно з чинним законодавством.

пiд
оргА]
зборiв

оргА

реорган

оргАн

ресстра,
пiдприе

пiдприе
присдну
набувас

Сдино

вс,ганов

.3.7. Реорганiзаltiя
державного ресстру

'еdнан
ОРГАНIЗАЩIi шляхом при€днання

,ml

lul акп,l uлuся п

с завершеною з дня внесення до
пiдприсмцiв запису про припинення

ний орган з питань реестрацii.

ОРГАНIЗАЦIТ шляхом приеднання
УкраТни "Про громадськi об'сднання''

,3,з, За вiдсутностi порушень законодавства та cTaryTiB уповноважений орган з питань
iT забезпечус внесення до Сдиного державного ресстру юридичних осiб та бi.""п"* осiб -
ЦiВ ВiДПОВiДНОГо Запису та вносить данi про .*"ч"Й pir.n"" оргАнIзАiдti ,u рiшеннякого об'сднання, до якого приеднуються, до Реестру .роruдсr*"х об'еднань.
.3.4. Вiдмова уповноваженого органу з питань реестрачiт у визнаннi рiшень оргднIздцIi

).3.2... ПрО прийнятi рiшення щодо реорганiзацiТ
зАцIi повiдомляС в порядку визначеному Законом

анiзацiю шляхом приеднання та громадсьпо.о об'сдпuппr, !о якого приеднуються, про згоду
приеднання мае наслiдком втраry чинностi зазначеними рiшеннями та продовження

гроl\{

про рео
на -га

caMocTI ноТ дiяльностi вiдповiдних громадських об'еднань,

я, про реорганlзацIю шляхом присднання розпочина€ться припинення оргднIздцI[,

cBol

реорган цiю не може бути скасоване ОРГАНIЗАЦIеЮ.
,.3.б, п, | ор.

,з,5. З дня внесення до единого держа.вного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб -
ЦiВ ЗаПИСУ ПРО РiШеННЯ ОРГАНIЗАЦII та рiшення громадського об'еднання, до якого

вноважень створена Загальними зборами оргАнIзАI_|li комiсiя з реорганiзацii, втрачають
важення KepiBHi органи оргАнIзАцIi та рiшення Загальних зборiв оргднIзДЦIi про

,ш.

юридичних осiб та фiзичних осiб -
оргАнI цIТ.

9.4. При усовlIй розпуск ОРГАНIЗАЦIi.

4
.4.1 . У випадКу порушення оргАнIзАцIсЮ вимог статей з6,3,7 Конституцii УкраТни, статгi
УкраТнИ "Про громадськi об'сДнання" оргАнlзАI_{IЮ може бути заборонено судом за

позовом новаженого органу з питань реестрачiI.

об'сдн

4.2. Заборона оргАнIзАцIi мае наслiдком припинення iT дiяльностi у порядку,
ному Законом УкраТни "Про громадськi об'еднання'', та викJ]ючення з Реестру громадських

i акmuвч
оргА

нIзА 'II май,

12

з дня внесення до_ Сдиного державного реестру Юридичних осiб та фiзичних осiб -

liT?,,r'lT."Y_,.:ry |jT""j' ОРГАНIЗАЦIi noo .uropbr,y"K розпочинаеться припинення



.6, Пqрядок та
органiзацii' або
атуту та чинного
,7, У разi
эрzанiзаtlii'
) кIлькод4 непtluб
8, Органiзацiя е
ичних осiб - п

?i;:;'';;;:!::;#';:,a';,';,:;:::яi.fT::::ycKy, прцму_сово2о розпуску) чч

'i:r:":,::#,i:::::у:#",i,ц"6","iffi "":r":;:::!;;,:;:;:;;,
; l ж..ffi ж н :::1т: 

д о, сд и н ь го ; й ;ffi ;, ;: "::;;' I;: ::: :#

':HIi:: J:" х 3iij]Jir, ъ;i;Нi,,,9:::::: :ч IIJляхо м сам о р оз ггуску,(ПРИмусового 
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ШЛЯХОМ Саморозrтуску,
ВСТва Украi'ни. 

J -'-J 'l vУl qПlJаЦll tsИЗНаЧаеТЬСЯ ВiДповiдно до цьогоУкраihи.

запису про ii' припинення. осiб та

14. пIдписи

Голова зборiв

Секретар зборiв n -Костянчук Т,{,

kТtri{9
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