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Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер ' ^
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява

про участь у міському конкурсі з визначення проектів «Громадська перспектива: 
__________________ прозора влада та активна громада»_____________________

Найменування інституту громадянського 
суспільства

Київська міська організація профспілки 
працівників фізичної культури та спорту 
України.

Назва проекту
Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один напрямок)

Фізична культура та спорт

і

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
Проекту

100.000 (сто тисяч г]|н.)

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій

70.000 (сімдесят тисяч грн.)

Строк виконання проекту Один рік

Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, е-таіі

Бєляєв Олександр Іванович
Київ, вул. Велика Васильківська ,74
оф.26. тел. 095-427-40-98;097-984-20-95.

Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника 
проекту, поштова адреса, телефон, е-шаіі

Циганок Вадим Леонідович член Ради 
Київ, вул Велика Житомирська 6/11 , кв 
16 тел.096-247-01-52І

До заяви додається:
1) опис проекту за формою, яка затверджена відповідним наказом організатора

Конкурсу, що повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та 
відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні 
результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до 
виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування 
громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела 
фінансування; (

2) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена 
організатором Конкурсу;

3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід 
виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших 
джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його 
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої 
особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою; І

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших 
органів^залуцених до виконання проекту (у разі потреби).

кУР.--— —< < /
)аКиївеьког і^юької організації профспілки 

‘ ' \культури та спорту України Бєляєв О.ї.
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

22 лютого .2020 року



Форма опису проекту
Міський форум з розбудови та інвестицій фізкультурно-спортивної галузі

(назва проекту)
Найменування інституту громадянського суспільства- Київська міська організація 
Профспілки працівників фізичної культури та спорту України.

Напрямок, за яким буде виконано проект -Фізична культура та спорт____________

Актуальність проекту- Недостатність інвестування фізичной культури таспорту 
Мета проекту Адаптація нового українського законодавства щодо залучення коштів у 
фізкультуру та спорт для інвесторів та авторів проектів____________ ______________

Завдання проекту Укладання угод між інвесторами та авторами прєктів.

План виконання проекту згідно з Таблицею:

Етапи виконання Опис заходів для здійснення 
Етапу

Сірок виконання 
етапу

Проведення міжрайонних 
форумів для інвесторів та 
авторів проектів, спортивної 
громадськості.

Організація форумів в 
Дніпровському, Голосіївскому, 
Шевченківському та інш..районах 
Київа

Тра
лип
ф у ;

іень,
їнь,вересень, 
*ень

Очікувані результати виконання проєкту-підвищення фахового рівня в нормативно- 
правовій та законодавчій базі, можливе укладання угод з авторами проектів та 
інвесторами.
Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект -  представники спортивної громадськості.

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання проекту 
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 
громадськості) друковання матеріалів в ЗМІ, прямі інтернет-трансляції, публікації на 
веб-сайті та соціальних мережах.________________________________

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проекту (назва 
організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, 
які ресурси надає) Г.О. «Народний інвестиційний форум України»,

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проекту_____
72.000 від Департаменту суспільних комунікацій. 20.000 від спонсорів, 8.000 кошти 
профспілки.
Г олова 
Про 
та шбі

ащ

О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЯ  
і  П Р О Ф С П ІЛ К И  

П Р А Ц ІВ Н И К ІВ  
Ф ІЗ И Ч Н О Ї 
К У Л Ь Т У Р И  
ТА С П О Р ТУ

і міської організації
ИКІВ фізичної культури

уз;.

Бєляєв О.І. 
(підпис) (прізвище, (ім’я, по батькові)

22 лютого .12020 року
Ял

А /4#н ий ^



Форма

кошторису витрат на виконання проекту

1. Кошторис витрат на виконання проекту згідно з Таблицею:

№ Стаття
витрат

Розрахунок
витрат

Сума коштів, 
очікувана від 
Департаменту 

суспільних 
комунікацій, грн

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 

грн

Вла<
вне

орган

П

ший
сок
ізації,
)Н

Загальна 
сума 

коштів на 
виконання 
проекту, 

грн
1 2 3 4 5 6і 7

1. Оренда
приміщень для 
проведення 
форумів .

Оренда офісу 
оргкомітету.

Обслуговуван 
ня медійної 
підтримки.

Транспортні
витрати.

Канцелярські
та
господарські
витрати

Харчування
учасників
форумів.

10.000грн.

12.000грн.

28.000грн.

19.200грн.

15.000грн.

15.000грн.

2.000грн.

12.000грн.

28.000грн

15.000грн

15.000грн

19.200грн

8.000грн. 10.000грн.

12.000грн.

28.000грн.

19.200грн 

15.00 грн.

15.000грн.

ВСЬОГО: 72.000 грн. 19.200грн 8.000грн 99.200грн.

РАЗОМ: 99.200грн. 72.000грн. 19.200грн 8.000грн. 99.200грн.

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, їцо будуть 
залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням
діючих цін та тарифів -  транспортні витрати -16 діб хі200грн-доба=! 19.200грн._____
оренда зала для проведення форумів- 8 годин х1250=10.000грн., оренда офісу оргкомітету-200 
деньхбО діб=12.000 грн.; |

3. Перелік характеристик наявного матеріально -  технічного та кадрового



(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть 
використані та задіяні для виконання проекту -фірми -партнери та громадські 
організації на платній та волонтерській основі_____________________________________

Голова Київської міської організації профспіл 
працівників фізичної культури та спорту Укр єляєв О.І.



ІНФОРМАЦІЯ  
про результати діяльності 

Київської міської організації профспілки 
працівників фізичної культури та спорту України

2019 —  2020р.р.

1. Мета та напрями діяльності:

- КМО захищає право членів профспілки на працю, бере участь !у розробленні та 
здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, 
соціального захисту. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні 
державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і 
управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних
актів ,які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових  Бере
участь у виробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні 
консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування... (Дивись Положення розділ II, п.8,8.1).

2. Програми/проекти, що були реалізовані у 2019

-Захист прав членів профспілки в т.ч. у судах при звільненнях, 
закритті спортивних закладів у різних регіонах ;

реорганізації або

- Участь спільно з іншими профспілками та громадськими об.єднаннями в акціях 
протесту з питань соціального захисту найманих працівників, покращання умов праці, 
змін у трудовому законодавстві, вдосконалення системи субсидій , тощо ;

- Організація та проведення багатьох масових заходів спортивно-фізкультурного 
призначення з пропаганди здорового способу життя разом з органами державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування ;

- Участь у ТВ шоу, інтервью ,прес-конференціях де обговорювалися питання 
законодавчої сфери, соціального захисту , трудові відносини;

Вся інформація про перелічені заходи, акції, засідання та інше з указанням дат 
проведення, організаторів , кількість учасндеків/є у вільному доступі різних соціальних 
мереж інтернету та архівах ЗМ І.

ГоловаКА
м

V*

О.. Бєляєв

Цей доку^мМпі(()^^у<^т<их змін) буде опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства. 
Документ необхідносісстуватиі надіслати на електронну пошту Ініціативної групи іеґмтіхр. єру, иа



2122 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
(2103 ХЕРСОНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННІ ДФС У 
ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
(найменування контролюючого органу)

РІШЕННЯ № 1821034600012 і

від 12.01.2018 року

про включення про виключення

про повторне включення про відмову у включенні (повторному включенні)
підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або

про зміну ознаки неприбутковості

про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження 
відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу 
України) ___________________________________________  (

Рішення прийняте на підставі пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та 37464601 
реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)

(код згідно з ЄДРПОУ,
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
повне найменування підприємства, установи, організації)

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації 
від р. X» , ознака неприбутковості!

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

[ознака неприбутковості
і

0044 - професійні спілки, їх 
об'єднання та організації профспілок;

Дата присвоєння ознаки неприбутковості 12.0Г2018 (
Дата скасуванняі ознаки неприбутковості і
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової 
організації

12.01.2018 !

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

відповідають 
ні підприємства,

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС 
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(найменування посади особи 
контролюючого органу, яка прийняла 
рішення)

Примірник рішення отримано:

(підпис/'/ [([ у / 7 ,  'Г.

мп

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

МП (за наявності) 
року

НЕВДАХ НАТАЛІЯ

(ініціали та

І '  4
(ініціали та прізвище)

*Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій* 
або виключення з Реєстру. і



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ

01001, Україна, м. Київ, пров. Музейний. 2-Д____________________

О
ЇО
сл

«о
оо

т.270-58-40

/о  о 5- и>/<$/>. № - 3- /'^ ? /

на № _В1Д_

Голові Київської м іської організації 
Профспілки, працівників фізичної 

культури та спорргу України 
Бєляєву О.і.

в у л .  В е л и к а  В а с и л ь к і в с ь к а . 7 4 . о ф . 2 6 ,’м .  К и ї в . 0 3 1 5 0

Ваше повідомлення, що надійшло до Головного управління юстиції у
організації

Профспілки
м. Києві 07.08.2012 року про належність Київської міської 
Профспілки працівників фізичної культури та спорту України до 
працівників ф ізичної культури та спорту України, як організаційної ланки 
Профспілки працівників фізичної культури та спорту України! яка діє на 
підставі статуту вище означеної профспілки, прийнято до відома Головним 
управлінням юстиції у м. Києві.

Начальник Головного  
управління ю стиції 
у місті Києві СЛ. Семерга

Івченко
48604%


