
Додаток 2
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організація «Подільська 
районна Спілка інвалідів Афганістану 
міста Києва»

Назва пріоритетного напрямку Національно-патріотичне виховання 
молоді

Назва проекту Національно-патріотичне виховання 
молоді «Ветерани за майбутнє 
України»

Відповідність проекту 
оперативним цілям, завданням та 
заходам Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року

Забезпечення партнерської взаємодії 
державного та громадського секторів у  
розвитку соціальної сфери

Загальна сума витрат для 
виконання (реалізації) проекту, 
тис.грн.

328305,47 грн

Очікуване фінансування з 
бюджету міста Києва, тис.грн.

272805,47 грн

Мінімально необхідний обсяг 
витрат для виконання (реалізації) 
проекту, тис.грн.

272805,47 грн

Терміни реалізації проекту Протягом 2018 року

Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

Сайт:

м. Київ, вул. Галицька, буд. 7 
тел. 050 504-91-87 
Afindulidi63@ gmail. coms 
sia.org.ua

Прізвище, ім'я, по б а ^ і^ ^ ^ & ^ в и  
громадської організації

Голова Спілки 
Афіндуліді Сергій Ілліч
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~ s г • -. Л v
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Голова Спілку\ W ^ X , , .  о?7

Дата

------- -
Афіндуліді С.І.

Дата реєстрації заявки * W .
Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції

*

Підпис

• Заповнюється Організатором конкурсного відбору



витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону У країни "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 14.06.2018 за 
№ 1004099154 станом на 14.06.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 25641467
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ 
АФГАНІСТАНУ М.КИЄВА
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності:
відомості відсутні
Ідентифікаційний код юридичної особи:
25641467
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, БУДИНОК 19
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник
- фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник -  юридична особа:
АФІНДУЛІДІ СЕРГІЙ ІЛЛІЧ, індекс 04215, м.Київ, Подільський район, 
ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 17, квартира 64, розмір внеску до 
статутного фонду - 0.00 грн.; ОЛЕФІР ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, індекс 
04098, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. ФРУНЗЕ, будинок 116-А, 
квартира 113, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн.
Види діяльності:
9 4 . 9 9  Д ія л ь н іс т ь  інш их гром адськ и х о р г а н іза і

Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
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Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
АФІНДУЛІДІ СЕРГІЙ ІЛЛІЧ - підписант, АФІНДУЛІДІ СЕРГІЙ ІЛЛІЧ - 
керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи - у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу —у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань ":
01.06.1998, 27.02.2006, 1 071 120 0000 005005
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 
модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про 
підстава для його внесення
відомості відсутні
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Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні '
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні ;
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
08.06.1998, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
03.12.1998, 563, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 394 67012 (дані про 
взяття на облік як платника податків)
11.06.1998, 04-4221, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39467012 (дані про 
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань", у  зв ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
9 4 . 9 9  Д ія л ь н іс т ь  інш их гром адськ и х о р г а н із а ц ій ,  н . в . і .  у .

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
04-4221, 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
4627087, 4627087
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Дані про реєстраційні дії:
Включення відомостей про юридичну особу; 27.02.2006 
10711200000005005; Антошкін Микола Володимирович; Подільська 
районна у місті Києві державна адміністрація
Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною 
адресою; 21.08.2006 10711060001005005; Міщенко Катерина 
Григорівна; Подільська районна у місті Києві державна 
адміністрація

_ У . “ ■ ' *•

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 16.03.2012 
10711060003005005; Краснопівцева Анна Володимирівна; Подільська 
районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової 
інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 29.11.2012 10711070004005005; 
Шумак Олег Іванович; Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація; зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
09.12.2016 10711050005005005; Махньов Євгеній Олександрович; 
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві; інші зміни
Номер, дата та час формування витягу:
1004099154, 14.06.2018 18:11:06

Єдинии державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.miniust.gov.ua/.
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Бланк свідоцтва замінено на 
свідоцтво

Ссрія_ Аоо
Державний ресора

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІ
М. КИЄВА

СВІДОЦТВО І V.

про реєстрацію  громадського об'єднання

Спілки ін вал ід ів  Афганістану м.Києва

Подільської районної

/ 199* |).

І азва  об'сді іаі 11 ш Подільська районна Спілка ін валі тіів.

Афганістану м.Києва _________

Т ериторія, па яку  поширюється діяльність об'єднані ні

Подільський район м.Києва__

І остійно діючий статутний орган об'єднання іння_і}оціль?ької

районної Спілки ін вал ід ів  Афганістану м.Кивва ^ .
( повна назва, адреса ) вул.Межигірська, 19

Осі іонна м ета діяльності Консолідація  зусиль ін вал ід ів  та__гх_ 

об’єднань для ефективного використання їх  потенціалу т а ..

можливостей по соціальному захисту ін вал ід ів  та членів сімей 

П ідстава для реєстрації: загиблих

Закон У країни "П ро об’єднання громадян" від 16 червня 1992 року, 
розпорядж ення Голови Подільської районної держ авної 
адміністрації м. Києва

• " /  " лге^Ь4*<£  *N*2від

ГОЛОВА
\ч&і\



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за 2017 р.
коди

Установа
Гром адська організація Подільського району м іст а Києва спілка інвалідів

Афганіст ану  за ЄДРПОУ 25641467
Територія Подільський район м .К иїв.вул .Галицька, 7А за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Громадська організація  за КОПФГ 815
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бю джетів 96

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бю джетів (код та назва Типової

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /  Тим часової класифікації видатків та Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і  ветеранів, діяльність яких мас
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 9613202 соціальну спрячовапість
Періодичність: квартальна, річна 
Одиниця виміру: грн, коп.



2 Продовження додатка 1

[Надання зовнішніх кредитів
інші видатки
[ерозподшені видатки

Заповнюється розпорі 

Начальник управ
іжетних

Бухгалтер 
и12"січня 2018

зюо

ІІнші виплати населенню________________________________________

[інші поточні видатки_____________________________________________

І ____________________________________ Капітальні видатки

(Придбання основного капіталу___________________________________

[іПридбання обладнання і предметів довгострокового користування

\Капітальне будівництво (придбання)____________________________

[Капітальне будівництво (придбання) житла______________________

[ Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 
\Капітаяьний ремонт
[ Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

І Капітальний ремонт інших об’єктів_________
реконструкція та реставрація_____________

І Реконструкція житлового фонд\~ (приміщень)

(Обслуговування боргових зобов’язань_________________________________________

^Обслуговування внутрішніх боргових зобов язань_____________________________
Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань_______________________________
[Поточні трансферти___________________________________________________________

^Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
\Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів____________
\П оточи і трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

[Соціальне забезпечення____________________________________________________

\Виплата пенсій і допомоги__________________________________________________

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

[ Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

\Створепня державних запасів і резервів
{Придбання землі та нематеріальних активів
[Капітальні трансферти" 3200

\[{апітатьні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220

\Капітаіьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціях 3230

\Капітачьш трансферти населенню^ 3240

Внутрішнє кредитування 4100

ІНадання внутрішніх кредитів 4110

[ Надан ня кредитів органам державного управління інших рівнів

[ Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

[ Надання інших внутрішніх кредитів

Щапітапьні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

57 ?00.00

3 2 /0

Афіндуліді С.І.
(ініціали, прізвище)

Люлькова Т.О.
(ініціали, прізвище)

Зовнішнє кредитування
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація Подільська районна Спілка інвалідів 

Афганістану м. Києва (надалі - "Організація") є неприбутковою організацією, яка 
об єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та 
завдань, передбачених цим Статутом, утворена та зареєстрована в порядку, 
визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

1.2. Повне найменування Організації - Громадська організація Подільська 
районна Спілка інвалідів Афганістану м. Києва.

1.3. Скорочене найменування -  ГО Подільська районна Спілка інвалідів 
Афганістану м. Києва.
Назва англійською мовою -  Podolsky District Association of Disabled Afghan m. Kyiv.

1.4. Громадська організація Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану м. 
Києва створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про 
громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності 
своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, 
гласності в роботі.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації 
згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, 
рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. 
Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати 

майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, 
мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у 
національній та іноземній валюті.

1.10. Місцезнаходження Організації: м. Київ, вул. Межигірська, 19.

2. МЕТА(ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Головною метою Організації є консолідація зусиль ветеранів та їх об’єднань для 

найбільш ефективного використання їх потенціалу та можливостей по соціальному 
захисту інвалідів, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, ветеранів Афганістану, 
які стали інвалідами при отриманні поранення, контузії та безпосередньо брали участь у 
антитерористичній операції на Сході України та тих, хто пропав безвісти і 
військовополонених.

2.2. Основними завданнями Організації є:
■соціальний та правовий захист інвалідів;
■ надання психологічної, моральної і матеріальної підтримки та допомоги інвалідам, 

учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та тих, хто пропав безвісти;
■ забезпечення соціальної, медичної допомоги, вирішення питань житлових 

проблем, осіб, які приймали участь у бойових діях в Афганістані і на території інших 
країн тим, хто отримав у зв’язку з цим інвалідність, а також членам їх сімей та всім тим, 
хто потребує соціального захисту (надалі - інвалідам, учасникам бойових дій, рідним 
загиблих та ветеранам), забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, сприяння у 
реалізації законодавчих актів по відношенню ідо інвалідів, учасників бойових дій, родин 
загиблих, ветеранів;



■звернення уваги суспільства до найгостріших проблем життя, в першу чергу 
інвалідів, учасників бойових дій сімей загиблих, ветеранів через засоби масової 
інформації;

■здійснення благодійної діяльності;
■сприяння лікуванню, зміцненню фізичного та морального стану інвалідів, 

соціальної адаптації та підвищенню їх соціальної активності;
■розробка власних програм по забезпеченню соціальної та медичної допомоги 

населенню, забезпечення їх виконання, прийняття участі по забезпеченню аналогічних 
міжнародних програм;

■формування в стані інвалідів позитивної правосвідомості принципів ветеранської 
дружби та співробітництва між членами Організації, забезпечення захисту інвалідів від 
посягань на їх законні права та пільги;

■патріотичне виховання молоді, направлене на повагу до народних звичаїв, 
традицій, національних цінностей та формування здорового способу життя;

■прийняття участі у міжнародному співробітництві по обміну спеціалістами, 
досвідом роботи у сфері допомоги інвалідам;

■здійснення видавничої діяльності, згідно з діючим законодавством , шляхом 
утворення видавництва, як юридичної особи;

■реалізовувати інші права не заборонені законом.

3. ОРГАН ІЗАЦ ІЙ Н А ДІЯЛЬН ІСТЬ О РГАН ІЗАЦ ІЇ
3.1 Організація в порядку, встановленому законодавством, здійснює свою діяльність 

у таких формах:
■сприяє проведенню науково-дослідницької роботи з проблем ветеранського руху, 

соціальної та медичної реабілітації ветеранів та інвалідів, розробляє та реалізує заходи по 
поліпшенню діяльності Організації;

■проводить тісну взаємодію з державними, профспілковими, кооперативними та 
громадськими організаціями з питань реалізації державних планів і програм Організації 
по покращенню умов життя і побуту ветеранів та членів їх сімей;

■приймає активну участь у виборних компаніях, відповідно до законів про вибори, 
висуває кандидатів в народні депутати та інші виборчі посади, як громадянська 
організація;

■готує і проводить самостійно, або з державними та громадськими організаціями - 
конгреси, семінари (у тому числі міжнародні), виставки, концерти та інші заходи по 
проблемах ветеранського руху і діяльності Організації, а також з метою залучення коштів 
до реалізації завдань Організації;

■приймає участь у створенні і роботі клубів, гуртків, осередків, об’єднань за 
інтересами;

■звертається до органів державної влади, також у керівні органи громадських 
організацій з пропозиціями, які відповідають реалізації цілей та завдань Організації, 
покращення умов життя та побуту ветеранів;

■організовує та проводить співробітництво з ветеранами та іншими прогресивними 
організаціями іноземних держав з проблем боротьби за мир, милосердя, розвитку народної 
дипломатії. Затвердження взаєморозуміння та дружби між народами та державами;

■проводити заходи по увічненню пам’яті та подвигів воїнів інтернаціоналістів готує 
матеріали про діяльність Організації для засобів масової інформації, здійснює 
видавництво власної газети та інших видань;

■організовує для членів Організа^лоїздки по країні та за кордон з метою обміну 
досвідом роботи ветеранських о р г ^ # ^ і $  аг^йз^ж для лікування, навчання, стажування, 
на туристичні відпочинки;



■формує апарат працівників для здійснення повсякденної практичної роботи, 
залучаючи для своїх цілей фахівців необхідних галузей;

■проводити збір, облік та обробку необхідної інформації, опрацьовує та приймає її
основні рішення, організовує їх виконання та контроль, забезпечує ефективність 
проведеної роботи;

■утворює фонди для фінансування спеціальних програм;
■здійснює іншу діяльність, обумовлену практичною необхідністю.
3.2 Господарсько-виробничу діяльність Організація будує через створювані нею 

підприємства.

4. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
4 . Організація є юридичною особою.
4.1. Організація здійснює свою роботу згідно з чинним законодавством в тісній 

взаємодії з іншими організаціями і громадськими об'єднаннями.
4.2. Організація має право:
■володіти та розпоряджатися власним майном для виконання статутної діяльності; 
■відкривати власні рахунки в банківських установах на основі діючого 

законодавства;
■мати централізовані фонди , матеріальні та фінансові резерви;
■створювати свої підрозділи (філії, об’єднання);
■здійснювати законодавчі пропозиції;
■представляти та захищати законні інтереси інвалідів та учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих, в державних та громадських органах;
■вести свою діяльність на території України і підтримувати тісний зв'язок з 

ветеранами війни, локальних війн, інвалідами, їх родинами, родинами загиблих при 
виконанні службового обов’язку, а також з трудовими колективами, державними, 
господарськими, громадськими, релігійними організаціями, громадянами України та 
інших країн, котрі поділяють цілі Організації;

■приймати до складу Організації колективними членами громадські, благодійні 
організації з аналогічними статутними цілями;

. и3 метою виконання статутних завдань та цілей, виступати засновником юридичних 
осіо (товариств, підприємств), в порядку передбаченому чинним законодавством України: 

■організовувати в установленому порядку акції милосердя, проведення видовищ, 
культурно - масових заходів, благодійних лотерей;

■створювати власний фонд, користуватися банківським кредитом.

5. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Членство в Організації є добровільним.
5.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, які з честю виконували в 

бойовій обстановці на території Республіки Афганістан та інших країн свій військовий та 
службовий обов’язок, ветерани Афганістану, які стали інвалідами при отриманні 
поранення, контузії та безпосередньо брали участь у антитерористичній операції на Сході 
України, признають даний Статут і рішення вищих органів Організації та приймають 
участь у роботі організацій Організації, а також сім’ї загиблих, родичі тих, що пропали без 
вісті.

5.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника 
розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

5.4. Членство в Організації не являється перешкодою для участі в діяльності інших 
організацій та рухів.

5.4. Права члена Організації



- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх 
заходах, що проводяться Організацією;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням 
уповноважених органів Організації;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних 
з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати 
заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду 
скарг та заяв на конференції;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних 
інтересів;

5.5. Члени Організації зобов’язані:
- вільного виходу із складу Організації без пояснень мотивів виходу.
- дотримуватись положень Статуту Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що 

встановлюються Правлінням Організації;
- сприяти здійсненню завдань Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
5.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
- виходу із Організації за власним бажанням;
- виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог 

цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або 
якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин;

- смерті члена Організації.
5.7. Остаточне рішення питання виключення членів Організації належить Правлінню 

Організації.. Рішення про виключення Голови Організації з її членів може бути прийняте 
тільки конференцією Організації.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Органами управління Організацією є: Конференція, Правління, Голова 

Організації.
6.2. Вищим керівним органом Організації є конференція, яка скликається один 

раз в п’ять років. За рішенням Правління Організації може встановлюватися квотний 
принцип делегатів конференції. За вимогою не менш, ніж однієї десятої членів Організації 
або за рішенням Правління Організації може скликатися позачергова конференція 
Організації. Строки, дату та місце скликання, норми представництва і обрання делегатів 
на конференцію, а також пропозиції щодо порядку денного визначаються не пізніше як за 
два місяці до початку чергової конференції та за один місяць до позачергової конференції. 
Правління Організації або оргкомітет доводить цю інформацію до членів організації, при 
цьому' члени Правління являються делегатами конференції. У конференції беруть участь 
її члени. Кожний член Організації має один голос. Конференція вважається повноважною, 
якщо на ній присутні не менше половини делегатів конференції. Рішення конференції, в 
тому числі вибори Правління, приймають відкритим або закритим голосуванням, по 
рішенню конференції, більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції.

6.3. Конференція Організації:
■визначає основні напрямки діяльності Організації, затвердження її планів та звітів 

про їх виконання;
■приймає статут Організації, а д а р т ь  до нього зміни та доповнення;
■обирає голову Організаццчсіроком на 5років;
■затверджує правління
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6.11. Обраним до складу ревізійної комісії Організації вважаються кандидати, які 
набрали найбільшу кількість голосів.

■Ревізійна комісія Організації:
■контролює виконання Положень Статуту Організації, постанов та рішень 

конференцій, а також планів та основних заходів Організації;
■здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, виконання бюджету 

Організації та її організацій;
■контролює своєчасність та правильність проходження справ та документів в 

центральних органах Організації, а також підвідомчих їй підприємствах та організаціях: 
■перевіряє організацію роботи Правління з заявами та листами;
■інформує конференцію та правління про результати своєї роботи;
■для оперативного компетентного та належного рішення питань, пов’язаних з 

компетенцією ревізійної комісії Організації, проводяться за мірою необхідності, але не 
рідше, ніж один раз в півроку.

6.12. Конференція Організації приймає свої рішення у формі постанов та 
резолюцій. Правління - у формі постанов та рішень, Голова Організації у вигляді наказів 
та розпоряджень, Ревізійна комісія - у формі актів і розпоряджень.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 

здійснення її статутної діяльності.
7.2. Кошти Організації складаються із :
■вступних та членських внесків;
■добровільних та благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, та 

організацій (спонсорів), в тому числі іноземних фізичних та юридичних осіб;
■надходжень з державного бюджету та місцевих бюджетів всіх рівнів;
■надходжень від підприємств та організацій, які утворені Організацією з метою 

виконання статутних завдань і цілей Організації;
■надходжень від проведення благодійних компаній по збору пожертвувань, які 

надійшли від благодійників(спонсорів);
■інших надходжень , не заборонених чинним законодавством України.
7.3. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй 

членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, 
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а 
також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не 
заборонених законом.

7.4. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять 
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних 
пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених 
законом.

7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні 
пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

7.6. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, 
надання фінансової або благодійної допомоги. Кошторис використання коштів 
розробляється Головою Організації і затверджується Правлінням Організації.

7.7. Витрати, що пов’язані з діяльністю Організації, здійснюються за рахунок 
коштів Організації.

7.8. Доходи (прибутки) або: майно Організації не підлягають розподілу між її 
засновниками(учасниками) абоуЧйегіами, працівниками(крім оплати їх праці та 
нарахування єдиного соціального вцеск$, членами органів управління та іншими 
пов’язаними особами. /А?’ . А  *
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7.9. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямків діяльності визначених цим Статутом.

7.10. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним 
їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за 
зобов’язаннями Організації.

7.11. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та 
сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

7.12. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не 
передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається статутом та чинним 

законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції, 

якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації, присутніх на Конференції. 
Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або 

реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або 
за рішенням суду про заборону Організації.

9.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи 
має наслідком припинення юридичної особи.

9.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 
діяльності (саморозпуск).

9.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Конференцією, якщо за це 
проголосували 3/4 членів Організації. Конференція створює ліквідаційну комісію або 
доручає Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення 
припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо 
використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно 
до статуту.

9.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це 
проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється 
шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого виду на підставі 
рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та 
рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 
У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються 
правонаступнику.

Місто Ки
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2656 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

_______ УПРАВЛІННЯ ДФС у  м . к и є т

РІШЕННЯ N0733/26-56-12-04-4?
від20.12.2016 ------ -----------------

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 25641467  
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ М.КИЄВА

Попереднє^рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації

0012 - Об'єднання (стлки.асоціації, юрйди-ш™ осй.щ о утримуються за Ра“ у“н“ к та 
----- ------------------------------ ------------- „------------не проводять господ.діяп.

Ознака неприбутковості
Цата

20.12.2016Дата скасування ознаки неприбутковості

11.03.1999: включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
□езперервної реєстрації неприбуткової організації __________

Підстава*

В.о.начальника ДПІ у 
Подільському районі ГУ ДФС у 

місті Києві

Примірник рішення отримано:

N4 КРУПНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

? > \\

МП (за наявності^ у?* // 
.року

^Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Р е є с т р  
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 
звітно-виборної конференції 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану м. Києва

(далі - Організація) 
код за ЄДРПОУ 25641467

м. Київ . _ „
« 15» грудня 2017 року

^ ХЛУХАЛИ: Вербича С.К.: «Шановні учасники конференції переходимо до розгляду

А ф ї Г е Х у Т к ПиезТнадеНН0Г° '  ВИб°?И Г0Л°ВИ Подільської Рай« н о ї  Спілки інвалідів ф аністану м. Києва. Нагадую, що у відповідності до Статуту організації конференція
бирає Голову Організації з числа учасників таємним або відкритим голосуванням 

більшістю голосів учасників, які беруть участь у голосуванні.
Які будуть пропозиції щодо форми голосування -  відкрито чи таємно?

ВИРІШИЛИ:
Форма голосування -  відкрите голосування.

Рішення “ЗА ” прийнято одноголосно.

Готовуорганізації™  ^  3anp0n0HyBaB кандидатуру Афіндуліді С.І. „а

ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою Організації Афіндуліді Сергія Ілліча.

Рішення “ЗА ” прийнято одноголосно.

ПІДПИСИ:



Додаток до Заявки на участь у 
конкурсному відборі до Порядку 
відбору громадських організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва

Інформація про діяльність та досвід роботи громадська організація 
«Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва»

Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва 
зареєстрована Подільською районною державною адміністрацією м. Києва
01 червня 1998 року. Є самостійною громадською організацією інвалідів війни, 
учасників бойових дій в Афганістані, воєнних конфліктів в інших зарубіжних 
країнах, членів сімей загиблих, а також інших громадян України, які всебічно 
сприяють діяльності Спілки і беруть участь у  реалізації її програм та заходів.

Спілка об ’єднує в собі 218 учасників бойових дій в Афганістані, 5
учасників АТО в т.ч. 80 інвалідів війни та 5 сім’ї загиблих воїна «Афганської 
війни».

Спілка має соціальну спрямованість і протягом дії міської цільової 
програми «Соціальне партнерство» постійно отримувала фінансову 
підтримку за рахунок коштів міста Києва.

Основними напрямками діяльності є: консолідація зусиль ветеранів для 
найбільш ефективного використання їх потенціалу та можливостей по 
соціальному захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих, 
патріотичне виховання молоді, популяризації та утвердження здорового 
способу життя, вшанування та увіковічення пам ’яті ветеранів війни, 
відзначення святкових, пам ’ятних та історичних дат.

Моральної та матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових 
дій, учасникам АТО та допомога сім’ям загиблих в Афганістані та в зоні 
проведення антирерористичної операції.

Правління Спілки складається з Голови спілки, 2 заступників Голови.
Джерелами фінансування Спілки є членські внески членів Спілки, 

благодійна допомога юридичних та фізичних осіб.
Спілка протягом звітного періоду постійно проводить роботу в 

Подільському районі міста Києва за власний рахунок роботу в наступних 
напрямах, а саме:

1. Патріотичне виховання молоді:
1.1.Проведення зустрічей учасників бойових дій в Афганістані з учнями 

шкіл, гімназій, вищих навчальних закладах Подільського району міста Києва з 
патріотичного виховання приурочених до Дня вшанування учасників бойових на 
території інших держав, до Дня Перемоги в Другій Світовій Війні та Дня 
Захисника України;

1.2.Організація походів учнів шкіл, гімназій до музеїв Спілки присвячених 
подіям війни в Республіці Афганістан 1979-1989роках;

1.3.Проведення в школах, гімназіях, вищих навчальних закладах м. Києва та 
району уроків мужності та патріотизму протягом навчального року;



1.4. Участь членів Спілки з учнями шкіл, гімназій по ремонту дитячих та 
спортивних маиданчиків;

2  Проведення спортивних змагань та фестивалів на честь загиблих воїнів 
в Афганістані та в зоні проведення АТО:

2.1. Спільно з Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану проведено 
пісеннии фестиваль «Доля вибрала нас» присвячений Дню матері ■

2.2.Проведені урочисті заходи присвячені Дню виводу військ з Республіки 
Афганістан 15 лютого 2017-2018роки:

- концертна програма;
- покладання квітів, громадська панахида;
- зустріч боиових друзів біля реліквійної експозиції „ Трагедія і доблесть 

Афгану (територія Національного музею історії Другої світової війни);
2.3.Спільно з Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану

організовано фотовиставку присвячену Дню виводу військ з Республіки
Афганістан лютии 2017- 2018 років в Національному історико-музейному 
комплексі «Фортеця»;

2.4. Проведено вечір пам'яті Віктора Максименка січень 2017-2018роки;
2.5. Спільно з Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану проведено

заходи присвячені Дню Перемоги у  Другій Світовій Війні травень 2017-2018
роки:

- покладання квітів, громадська панахида;
-зустріч бойових побратимів з приготуванням польової каші біля 

Меморіального комплексу загиблим воїнам в Афганській війні;
2.6. Проведено футбольний турнір «Мрії дитинства» ЗО травня- 1 червня 

2017 року за участю футбольної команди - дітей з зони АТО -  50 чоловік на 
стадіонні Баннікова (проїзд, проживання, харчування, екскурсії по м.Києву та 
Межегір ‘я, подарунки від Федерації футболу України та ФК «Динамо»;

2.7. Проведені спортивні змагання з силової підготовки молоді «Меморіал 
Віктора Максименка» лютий 2017 р.

2.8. Проведені районні спортивні змагання « МИ-кращі!» імені Віктора 
Максименка лютий 2017р.

2.9 Проведені спортивні змагання кубок Хортингу березень 2017-18 роки;
2. ІО.Проведено військо-спортивні змагання «Снайпер Подолу» листопад 

2017 р.
2.11 .Проведений танцювальний фестиваль «Ритм Подолу» в пам'ять 

загиблого героя Небесної сотні Олександра Плеханова березень 2017-18 роки;
2.12. Проведено заходи присвячені Дню десантника 2 серпня 2017р:

- зустріч бойових побратимів та нагородження активістів;
2.13.Проведено фестиваль творчості дітей з сімей учасників бойових дій 

«Ветерани, молодь, майбутнє» липень 2017р.
2.14. Проведено заходи присвячені Дню Захисника України 14 жовтня 2017 

року (фестиваль, подарууш^щородження);
2.15. Проведено фхЬди1 Зд Щня вводу військ в Республіку Афганістан 25 

грудня 2017 року (п ^а ^п ш ^ц в іт ів , привітання, нагородження активістів -  
цінними подарунками); ( ;.......  \  у 'і

Голова Афіндуліді С.І.



Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2018 році

Національно-патріотичне виховання молоді 
« Ветерани за майбутнє України»

(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

Громадська організація << Подільська районна Спілка інвалідів
Афганістану міста Києва»

1. Загальна інформація про громадську організацію:
Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва 

зареєстрована Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 01 
червня 1998 року. Є самостійною громадською організацією інвалідів війни 
учасників бонових дій в Афганістані, воєнних конфліктів в інших зарубіжній 
країнах, членів сімей загиблих, а також інших громадян України, які всебічно 
сприяють діяльності Спілки і беруть участь у  реалізації її програм та заходів 

Спілка об єднує в собі 218 учасників бойових дій в Афганістані, 5 
учасників АТО в т.ч. 80 інвалідів війни та 5 сім’ї загиблих воїна «Афганської

Основними напрямками діяльності є: консолідація зусиль ветеранів для 
найбільш ефективного використання їх потенціалу та можливостей по 
соціальному захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих 
патріотичне виховання молоді, популяризації та утвердження здорового 
способу життя, вшанування та увіковічення пам’яті ветеранів війни 
відзначення святкових, пам ’ятних та історичних дат.

Моральної та матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових 
дій, учасникам АТО та допомога сім’ям загиблих в Афганістані та в зоні 
проведення антитерористичної операції.

Джерелами фінансування Спілки є членські внески членів Спілки 
благодійна допомога юридичних та фізичних осіб.

Спілка протягом звітного періоду постійно проводить роботу в
Подільському районі міста Києва за власний рахунок в наступних напрямах а 
саме: Г ’

1. Патріотичне виховання молоді:
1.1.Проведення зустрічей учасників бойових дій в Афганістані з учнями 

шкіл, гімназій, вищих навчальних закладах Подільського району міста Києва з 
патріотичного виховання приурочених до Дня вшанування учасників бойових на



З І Т н Т а У к р і и ^ '  ДНЯ ЯЄ~  •  Другій Світовій Війпі та Дня 

= ~  - = =  

Л .  П'Ю1 Т Є,ШЯ спо'тш‘"их змагань та фестивалів на честь загиблих 
воїнів в Афганістані та в зоні проведення АТО:

2.1 Спільно з Київською міською Спілкою ветеранів А<Ьгатст„ш, 
проведено тсеннии фестиваль «Доля вибрала нас» присвячений Дню матері ■

2.2. Проведеш урочисті заходи присвячені Дню виводу військ з Республіки
Афганістан 15 лютого 2017-2018роки: геспуоліки

- концертна програма;
- покладання квітів, панахида;
- зустріч бонових друзів біля реліквійної експозиції „ Трагедія і доблесть 

Афгану (територія Національного музею історії Другої світової війни);
. . Спільно з Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану 

оргатзовано фотовиставку присвячену Дню виводу військ з Республіки

i t Z r . C Z .
2.4. Проведено вечір пам'яті Віктора Максименка січень 2017-2018роки- 

А Стльно 3 Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану 
ТоТ7 27і8р7ки риСвЯЧЄНІ ДнЮ ПеРемоги у  Другій Світовій Війні травень

- покладання квітів, громадська панахида;
- зустріч боиових побратимів з приготуванням польової каші біля 

Меморіального комплексу загиблим воїнам в Афганській війні;
і п п 2'6' Проведено Футбольний турнір «Мріїдитинства» 30 травня -  1 червня
017 року за участю футбольної команди - дітей з зони АТО -  50 чоловік на 

стадіонну Баннікова (проїзд, проживання, харчування, екскурсії по м. Києву та 
Межегіря, подарунки від Федерації футболу України та ФК «Динамо»;

. . роведет спортивні змагання з силової підготовки молоді «Меморіал
Віктора Максименка» лютий 2017р;

2.8. Проведені районні спортивні змагання «МИ-кращі!» імені Віктора 
Максименка лютий 2017р;

2.9 Проведені спортивні змагання кубокХортингу березень 2017-18роки- 
2017р  Проведено військо-спортивні змагання «Снайпер Подолу» листопад

2.11. Проведено танцювального фестивалю «Ритм Подолу» в пам'ять 
загиблого героя Небесної сотні Олександра Плеханова березень 2017-18роки;

2.12. Проведено заходи присвячені Дню десантника 2 серпня 2017р:
- зустріч бойових побратимів та нагородження активістів

2.13. Проведено фестиваль творчості дітей з сімей учасників бойових дій 
«Ветерани, молодь, майбутнє» липень 2017 р.

2 14. Проведено заходи присвячені Дню Захисника України 14 жовтня 2017 
року (фестиваль, подарунки, нагородження);

2



2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту

що п ї і Т Т п л Г Т ° ваННЯ ' ЧЄ СфЄра дУховного житт». яка проникає вусе, що пізнає. Іноді відчуття патріотизму відходить на другий план, іноді т о
нього взагалі забуваємо. Відчуття патріотизму треба будувати не тільки на
гордості за досягнення предків, а й плекати в дітях бажання зробити щось
корисне, красиве для своєї країни. Це теж патріотизм.

Спілка багато часу приділяє організації дозвілля, яке полягає в розвитку 
творчого потенціалу молоді, організації вільного часу, забезпеченні 
(розширенні поля самореалізації й самоствердження, освоєнні соціальних норм 
і цінностей сучасного суспільства. Пріоритетне завдання цієї сфери 
життєдіяльності - розвиток ініціативи й творчості, що сприяє становленню 
молоді як активного суб ’єкта соціальної діяльності.

2.1. Мета проекту:
Національно - патріотичне виховання молоді «Ветерани за майбутнє 

України» проводиться Спілкою з метою формування громадянської позиції і 
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, здійснення 
заходів спрямованих на відродження національно-патріотичного розвитку 
утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді 
яка спрямована на виховання патріотизму й національної свідомості; увічнення 
подвигів і пам ’яті про загиблих воїнів, виховання патріотизму, стійкості 
мужності; виховання шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни -  
захисників Вітчизни, відзначення святкових, пам ’ятних та історичних дат.

Проектом передбачається проведення заходів спрямованих на :
-виховання патріотичних почуттів до держави, любові до Національної 

культури, поваги до захисників України;
-пропаганди та розвитку самодіяльної творчості серед молоді 

службовців та ветеранів Збройних Сил України, Національної гвардії воїнів- 
інтернаціоналістів;

-популяризація кращих зразків військово-патріотичної пісні;
-вшанування та увічнення пам ’яті ветеранів війни;
-виховання шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни -  

захисників Вітчизни;
-зміцнення творчих стосунків між ветеранськими та молодіжними 

організаціями району та міста Києва.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за 
статтю)

Цільовою аудиторією, на яку спрямовано проект є молодь Подільського 
району та столиці України (школярі, ліцеїсти, курсанти, студенти) ветерани 
віини, учасники АТО, інваліди війни, сім’ї загиблих воїнів, нащадки ветеранів 
віини та мешканці міста Києва.

З



2.3. Опис проблеми, на «"рішення якої створено проект:

ставлення і п о в а ^ д Г Т е ш р т і в ^ ш Т - ^ 8' ^ ■ вт ° вання шан°бливого 
патріотизму й національної свідпмпг • • сників Вітчизни; виховання 
аналогічними українськими колективами. 2 2 1 7 ^ ™ ™ ° ™ ™ ™  3

п р о ект о р  ^  МЄПОди виРІШЄННЯ проблеми передбачаються

залучення місцевих волонтерів, сприяння ппЛ^пг, ■

війни '  Т нів сімей заги6™
реалізація і захист *  прав та с о ц і ї^ Ш т е р е Ш ; вЄтЄртСЬКиХ °Р™™аціях, 

налагодження активної співпраиі т а іїіпппол, • ■,

у Щ 2 ип і ї™ иТ державної влади■ з м  дт °*міну

° 7 : Е : т  в ш ^ ~

Сс п о ^ 2 ш 1 НЬ’

2.4.План заходів з реалізації проекту.

Етапи
реалізації

1

Підготовчий
етап

Перший етап

Опис заходів для 
здійснення етапу

2

Формування
оргкомітету
проекту

проведення
фотовиставки
«Афганський
спомин»

Термін реалізації 
____ етапу

Січень - лютий 
2018 р

Лютий 2018р

Результати 
здійснення етапу

Створено
оргкомітет в складі- 
голови та членів
правління Спілки 
інвалідів 
Афганістану 
Подільського району
міста Києва

09.02.2018 року -
22.02.2018 р о к у

проведено підбір.
друкування та
монтаж

4



Другий етап

Підготовка та 
проведення

1 заходів до Цня 
вшанування і ^
учасників бойових І Лютий 2018р 
дій на території, 
інших держав

І Лютий 2018 р

Проведення 
заходів та 
кониерту - 

| реквієму до Цня 
вшанування 
учасників бойових 
дій на території 
інших держав
Підготовка та 
проведення 
спортивних 
змагань до Дня 
вшанування 
учасників бойових 
дій на території, 
інших держав 
Підготовка та 
проведення 
танцювального 
Фестивалю
«Ритм Подолу» в Березень 2018р 
пам 'ять загиблого 
героя Небесної 
сотні Олександра 
Плеханова

Лютий 2018 р

Фестиваль 
військово- 
патріотичної 
творчості дітей
з сімей учасників 
бойових дій 
«Ветерани. 
Молодь. 
Майбутнє»

фотовиставки

Покладання квітів Лп 
пам ’ятнику загиблих 
та померлих від 
поранень а 
Подільському районі 
(Почайнинський 
сквер»

23.02.2018 року 
гімназії «Либідь» 
№34 ім. 
В.Максименка

23.02.2018
24.02.2018 року 
Проведенні 
Спортивні змагання ? 
силової підготовки 
меморіал Віктора 
Максименка

17.03.2018 року 
Проведенно 
фестиваль «Ритми 
Подолу»

Серпень-
вересень2018 року

Заплановано 
проведення 
Фестивалю за 
участю дітей з сімей 
учасників бойових дій
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Жовтень 201Я 
року

Проведення 
футбольнпрп 
турніру «М рії 
дитинства» 
за участю дітей 
учасників бойових

Заплановано

року

Підготовка та 
проведення заходу 
до Міжнародного 
Дня інваліда

Заплановано
проведення
фотовиставки.
зібрання

Грудень 201 Яр

Підготовка та 
проведення 
урочистих заходів 
до Дня 
вшанування 
учасників бойових 
дій на території 
інших держав

Заплановано 
увічнення подвигів і 
пам ’яті ветеранів 
війни, виховання 
шанобливого 
ставлення і поваги 
до ветеранів війни і 
учасників АТО

Грудень 201 Яр

Підготовка 
фінансового 
звітів проект

Підсумковий
етап Грудень 201Я р Голова Спілки

Заплановано 
проведення 
військово- 
патріотичного 
фестивалю «Доля 
вибрала нас »

2 5. Участь громадської організації в реалізації проекту
(людські, фінансові ресурси тощо)
г- .. 'Т° Участ^  У реалізації проекту будуть залучені представники 
Подільського району та районних організацій Спілки ветеранів Афганістану 
громадські організації учасників АТО та організації розвитку молоді
воШв МОЛОд,ЖШ та « ір а н с ь к і  організації, об ’єднання сімей загиблих

Підготовка та
проведення
заходів
До дня Захисника 
України

Третій етап

Жовтень- 
листопад 2018

увічнення подвигів і 
пам ’яті героїв 
України, виховання 
шанобл ивого
ставлення і поваги 
до ветеранів війни і 
учасників А ТО

6



“ Г “ Н°  ПРОв° дитЬ Р0б0т> * ~ о -
«

.шстя Києва та Подільського , кладах, військових частинах
змагань, заходи по допомозі сім'ям енню Фес™ивалів, спортивних
довідково-інформаційних, аналітичних т даш  з яи І а н ь ї о виг°товлення

ф Г І! ^  адШтаЧІЇ в« в «** -  ^ н іТ іТ т і

Р О зп ^н 2 и МТвою Т р 2 і с і Т ^ 6 о т ^  Є? Ч>Ш* яЛ ‘ 3 ^  С^ и ,  які

м іс” ™ в 7 е 2 Г д підгот овцімолоді 0° ^  ”

^ 4  г г г г ; : г : г ; : х : : т г ; г  г м—

т^ о ж  доступ до електронної п о ш т и ^ ^ і 1 7 ^ н е ^ ; ЄЛЄфОНи ' * “ “ *  “

2; 6' Очікувані результати реалізації проекту
(вкажіть конкретні кількісні та якісні результативні показники)

стійкостімужності; 5^ л * а  воїиїв, виховання патріотизму,

~ВІтчизни;Я ШаН° б~  Ставлення ‘ “  *> ветерашв вгйнг( _  _ Ж(.в

ж о  сирх~  “  — ™  * - * * » « - > -  і

Г “ “ "  І — І. м  ш .  ,

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

На 
виховаї 
поширі 
шаноба 
патріо, 
ветера,

громаді 
орган 
З М І д. 
зв ’язків 
отрим<

цюнально- патріотичне виховання молоді «Національно - патріотичне 
пня молоді «Ветерани за майбутнє України» спР2 Т а н о  для 
•ення досвіду серед молоді району та п ід р о с т а ю ч а ^ к о л ін ш  
т вого ставлення до ветеранів війни та їх героїчного подвигу виховання 

= » ■ £ = £ £ •  - < - = =  
Да'Ши пР °е™  с налагодження активної співпраці та діалогу між  
адськими об єднаннями, участь у  спільних програмах, у  тому числі з

Г я 7бмінуг0доССШЛ0вРЯдУваННЯ ^  МІСЦЄвими °Рганам и державної влади,
в і о б і п м  д д ' П° ШиРГ Я УСПІШНиХ ™  поглибленняв І обміном досвіду та інформації про позитивне досягнення які
ант в процесі міжнародного співробітництва.
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3.

вла

№
п/
п

Кошторис проекту 
Для підготовки та проведення

проекту очікується залучити
328 305,47 гривень з них:

з міського бюджету - 272 805,47гривень

несок Спілки та кошти спонсорів і меценатів -  55 500,00 гривень 

Щоведення фот№щт„гп, „ПІІСГ!ЯЦ,„,,„. „.. .................
оо нових Ощ « А Ф г а н г , ^ ----------------

1.

Назва статті витрат на Кількість, од. 
реалізацію проекту

3.

_4_
5. Власні кошти Спілки

рамки для фотографій)

№
п/
п
1.

2.

Підбір, друкування, монтаж 
фотовиставки

50 шт

Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартіс 
ть, грн.

Квіти

Оренда апаратури 
(загальний звук
відеопроекційне обладнання) 
Всього по кошторису

50
100,00

2 год

20,00
5000,00

750,00

Всього по заходу

1000,00

1500,00

7500,00
3500,00

11000,00

Щоведення заходів ти ™Чи е п т у - п , ,і„
учасників бпйпаих- а;ґ, 

Назва статті витрат на 
Реалізацію проекту

вшанування

Оформлення сцени

Кількість, од. ГЦіна за

Оренда апаратури 
(загальний звук, 
освітлювальне обладнання, 
відеопроекційне обладнання)

4.

Поліграфічні послуги
Грамоти
Дипломи

5. В

1 шт

2 год

одиницю,
грн..

2600,00
3200,00

Квіткова продукція: 
Квіти
Кошики з квітами

15 шт 
15 шт

50

Вартіс 
ть, грн.

2600,00
6400,00

55.00
65.00

сього по кошторису

15.00
800.00

825.00
975.00

750.00
800.00

2350,00
8



б.

7.

Власні кошти Спілки
(транспортні послуги, 
харчування, нагороди, 
оплата виступу артистів) 
Всього по заходу

Проведенні спопт илні змагання з силової підготовки
меморіал Віктора Максширнип

№
п /
п

8.

Назва статті ви т рат на]  Киїькіспщ од. 
реалізацію проекту

9.

Медалі 24 шт

10.

Грамоти

Квіти

11.
12.

Ціна за 
одиницю, 

грн.
96,00

Вартіс 
ть, грн.

100 шт

50

Всього по кошторису

13.

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Власні кошти Спілки
(соки, води, печиво), 

проживання учасників 
змагань)
Всього по заходу

10,00

15,00

2304,00

1000,00

750,00

4054,00
3500,00

7554,00

Кількість, од.

Оренда апаратури: 
Загальний звук 
Бек-лайн (звук для В І  А, що 
грають «наживо»)

5 год X 200,00 X  2 )  
Освітлювального 
обладнання
(5  год. X 300,00X2)

Відеопроекційного 
Обладнання Відеопроектор 
(10000 ANSI)

ВСЬОГО:

Ціна за
одиницю,
грн..

2 дні

2500.00

2000.00

2000,00

2250,00

Вартіс 
ть, грн.

2500.00

2000.00

2000,00

2250.00

8750.00

9



2.

3.
4.
5.

Придбання сувенірів 
(почесні грамоти) 
Квіти
Кошти по кошторису

10 шт 
50

Власні кошти Спілки
(транспортні послуги, 
харчування, поліграфічна 
продукція)_____
______ Загальна сума

200,00
20,00

2000,00
1000,00
11750,00
7600,00

22290,00

Фестиваль військово-патріоттно; т е п т п г т ,■ Аітей ,  ............
б о й о в і  6ш «Н„„,

№
п/
п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од.

2.

3.

4.

5.

Поліграфічні послуги
Плакати
Банери
Придбання сувенірів 
почесні грамоти)

Квіти

6.
7.

Оренда апаратури: 
Загальний звук 
Бек-лайн (звук для ВІА, що 
грають «наживо»)
( 5 г о д Х 200,00X2)  
Освітлювального 
обладнання 
(5  год. X 300,00X2)  

Відеопроекційного 
обладнання - Відеопроектор
(іоооо А т і)
ВСЬОГО:

Ціна за 
одиницю, 
грн..

Вартіс 
шь, грн.

2 дні

Оренда сцени 1 день

2500.00

2000.00

2000,00

2250,00

1600,00

ЗО шт 
1 шт

Кошти по кошторису

10 шт
50

Власні кошти Спілки
(транспортні послуги, 
харчування, оренда наметів,
поліграфічна продукція. )

Загальна сума

2500.00

2000.00

2000,00

2250.00

8750.00

1600,00

18,00
800,00

200,00
20,00

540.00
800.00

2000,00
1000,00

14690,00
7600,00

22290,00
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— -’“-'"чіикц укваїни
№
п /
п
8.

9.
10.

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Оренда звукопосилювача та 
освітлювальної апаратури

Оголошення в З МІ

Кількість, од. Ціна за 
одиницю,

Вартіс

Поліграфічні послуги 
Плакати

12.

13.
14.

Квіти

15.

№
п/
п

11■ Придбання сувенірів 
(почесні грамоти)

Всього по кошторису 
Власні кошти Спілки
Всього по заходу

Проведення футбольного турніру «Мрії дитинггиап» 
з_а участю дітей у Часників бпйпа,^ л;г,

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од.

Нагородна продукція: 
Медалі

Грамоти
Плакати

36 шт

Ціна за 
одиницю, 

грн..

96,00

Вартіс 
ть, грн.

3456,00

Квіткова продукція: 
Квіти
Кошики з квітами

120 шт 
50 шт

Транспортні послуги

50
1

10,00
18,00

Всього по кошторису

22.

Власні кошти Спілки
(оренда спортивної зали, 
соки, води, печиво, 
проживання учасників 
змагань)

1 автобус 8 
год)

Всього по заходу

15.00
800.00

1200,00
900,00

1300,00

750.00
800.00
2600,00

9706,00
7500,00

17206,00
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ПЕоееденнх Фтпошишши, ^свячених витнув....- ,-ГГГГГГГІІ
бойових дш Ао Мі.жш,г „л„ого Лня ^

Назва Г Кількість, од. 
реалізацію проекту Вартіс 

ть, грн.

Оренда апаратури
(загальний звуК
йдеопроекційне обладнання)
Всього по кошторису 
Власні кошти Спілки 
Всього по заходу

Мшшритьнсшохоченпп ппІ„щШІШІв Спі .ш, тя ,
_обслуговування діяльності спілка

ІТ о о о м ]

№
п/
п

29.
ЗО.
31.
32.
33.

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Матеріальне заохочення

Кількість, од.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

Голова Спілки
Заступник Голови-секретар
Бухгалтер

З особи
1 особа
1 особа
1 особа

Нарахування на матеріальне 22% 
забезпечення
Касове обслуговування
Телефон 
Канцтовари

%

Ціна за 
одиницю, 

грн.
12X3723,00
12X3723,00 
^2  X 3723,00 
І 2 Х 3 7 2 3 М

Вартість,
грн.

134028,00
~44676^00
44676,00
44676,00
29486,16

12 міс.

Оренда приміщення
Експлуатаційні витрати

Оплата теплопостачання
Обслуговування та ремонт 
оргтехніки:

-ксерокса
-принтера
Заправка картриджа 
ксерокса
Заправка картриджа 
принтера 

РАЗОМ

12 міс
12 міс
12 міс

12 міс

1 раз
1 раз
2 рази
3 рази

150,00
75,00
114,1 кв.м.
114,1 кв.м. X  
23.67 грн

2680,56
1800,00
900,00
3000,00

114.1 кв.м

Загальна сума

1000,00
1000,00
800,00
120,00

2700,75

13800,00

1000,00
1000,00
1600,00
360.00
3960.00

192355,47
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Спілка інвалідів Афганістану Подільського р-ну Києва

м. Київ -123, вул. Галицька, 7, тел.: 462-70-87

Вих. № ^ в ід  £  %  Щ  р

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2018 РІК

Покладання квітів до 
пам’ятників воїнів
загиблим в Афганістані, з 
представниками 
громадськості та ЗМІ.

Лютий 2018
1.До Всеукраїнського пам’ятника 
«Воїнам-інтернаціоналістам»
2. До пам’ятника загиблих та 
померлих від поранень в 
Подільському районі 
(Почайнинський сквер)
3.До пам’ятнику «Воїнам - 
інтернаціоналістам» в гімназії 
«Либідь» № 34 ім. В. Максименка

Висвітлення в засобах 
расової інформації з 
відзначенням д ня
вшанування учасників 
бойових дій на території 
ійших держав.

Січень 2018 -  грудень 2018

Проведення поминального 
біду за списками 

громадської організації 
•пілки інвалідів
фганістану Подільського 

району м. Києва.

15-17 лютого 2018 р. -  120 чоловік.



4 . Надати матеріальну 
допомогу сім’ям загиблих 
га померлих від поранень, 
нвалідам і учасникам 
Зойових дій в 
Подільському районі м. 
Сиєва.

Січень 2018 -  грудень 2018

5 .

і

г

і

(
г

І

*

І

3

1

Організувати проведення 
конкурсу дитячого 
малюнку, тематичну 
шставку творів мистецтва, 
фотографій та документів 
ірхівних матеріалів у 
сімнатах бойової слави, 
мемуарної та історичної 
іітератури в навчальних 
акладах і бібліотеках 
>айону.

Січень 2018 -  грудень 2018 р.

6 . С

3

д

л

б
с

Організувати та 
абезпечити безоплатне 
ведичне обстеження та 
[ікування учасників 
юйових дій, інвалідів та 
імей загиблих.

Січень 2018 -  грудень 2018

7 . Г
Е

В

б
І]

3

п

0

с
в

IV

Іровести тематичні уроки 
[рисвячені до Дня 
шанування учасників 
ойових дій на території 
ипих держав з 
алученням виконавців 
атріотичних пісень, 
рганізувати учнів 
ередніх шкіл для 
ідвідування відповідних 
[узейних експозицій.

Січень 2018 -  грудень 2018

8. Е

У
п
с
3«

н

жити заходів щодо 
порядкування та 
ідтримання в належному 
гані пам’ятників 
агиблим в Афганістані та 
а території інших держав.

2018 р.



9. Організувати проведення 
змагань з військово -  
ірикладних видів спорту 
;еред учнівської молоді.

Січень 2018 -  грудень 2018

10.

і

Проведення заходу 
ірисвяченого дню 
їахисника України спільно 

учасниками бойових дій 
Подільського району в 
інтитерористичній 
)перації на сході України

14 жовтня 2018 р.
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!а підтримкою Спілки 
нвалідів Афганістану 
Подільського району м. 
Сиєва організувати та 
абезпечити проведення 
магань силової підготовки 
юлоді, на базі спортивних 
лубів Подільського 
айону з назвою 
Меморіал Віктора 
/Іаксименка» з врученням 
убку.

Січень 2018 -  грудень 2018

12. г
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«
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Ірийняти участь в 
рганізації заходу 
рисвяченого з 
рисвоєнням гімназії 
Либідь» № 34 імені В.І. 
Іаксименка.

Вересень 2018 -  жовтень 2018

13. г
т
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роведення
анцювального фестивалю 
РИТМ ПОДОЛУ - 2017» 

пам'ять загиблого героя 
ебесної сотні Олександра 
леханова, 
іпочаткованого 
[одільською Спілкою 
івалідів Афганістану 
іста Києва

Березень -  2018 р.





Додаток до Заявки на участь у 
конкурсному відборі до Порядку 
відбору громадських організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва

Громадська організація «Подільська районна Спілка інвалідів 
Афганістану міста Києва» в 2017 році отримала кошти з бюджету 
Подільського району міста Києва в сумі 51800,00 грн з них:

1. Матеріальна допомога з податком з 
доходів фізичних осіб -  33300,00 грн з них:
1.1. Матеріальне допомога - 2 7  200,00 грн;
1.2. Податок з доходів фізичних осіб - 6100,00 грн
2. Оренда приміщення -  3000,00 грн;
3. Експлуатаційні витрати -  2700,00 грн;
4. Оплата теплопостачання — 13800,00 грн;

Головії'Спілкії
Ж?
Ге?і ̂  5ГІ ш ,
І

Афіндуліді С.І.



Використання 
бюджетних коштів за 
2017 рік

Назва організації План на 2017 рік зі 
змінами

Використано в 
2017 році

Заборгованість станом 
на 01.01.2018

Громадська організація Спілка інвалідів Афганістану Подільського
району м. Києва

51,8 51,8 -

Оплата теплопостачання 13,8 13,8 -

Орендна плата

100 кв. м - 1,20 грн.
14,1 кв. м х 17,72 грн./І 
кв. м х12 міс. = 2 998,23 
грн.

3,0

Експлуатаційні витрати
114,1 кв. м х 23,67 грн. = 
2700,75 грн. 2,7 -

Матеріальна допомога з податком з доходу фізичних осіб: 33,3 33,3 -

Матеріальна допомога 27,2 27,2 -

в т. ч. податок з доходу фізичних осіб 6,1 6,1 -



Спілка інвалідів Афганістану Подільського р-ну м. Києва

м. Київ -123, вул. Галицька, 7, тел.: 462-70-87

Вих. № 3  від,/ 7- р.

Діяльність Спілки в період з 01.01.2017 по 31.12.2017

Вшановуючи загиблих, не забуваючи про живих, Подільська Спілка 
інвалідів Афганістану (надалі - СІА) створена для захисту інвалідів, 

иків бойових дій та сімей загиблих, проводить роботу, направлену на 
ання гідних громадян України, які будують незалежну демократичну 

державу.

учасн
вихов

Спілка інвалідів Афганістану Подільського району головним в своїй 
роботі передбачає насамперед напрямки про забезпечення захисту прав 
інвалідів, учасників бойових дій, сімей загиблих, надання їм медичної 
реабілітації, моральної і матеріальної допомоги, вирішенню житлових 
проблем, патріотичного виховання молоді та поваги до народних звичаїв, 
традицій, національних цінностей українського народу; формування 
здорового способу життя.

В цілях підвищення соціальної активності членів організації, в 
формуванні активної життєвої позиції, захисту прав інвалідів, учасників 
бойових дій, членів їх сімей приймати постійно участь у різноманітних 
заходах: ювілейних торжествах із приводу виводу та введення радянських 
військ в Афганістан, мітингах, демонстраціях, заходах присвячених до Дня 
Незалежності, Захисника У країни, Перемоги над Нацизмом, круглих столах.

Так, в зв’язку з 28 річницею виводу військ з Афганістану 13 лютого 
відбулося покладання квітів до пам’ятника загиблих та померлих від 
поранень в Подільському районі міста Києва в Почайнинському сквері, 
участь в якому прийняли більше 70 членів організації.

У 2017 р. Спілкою інвалідів Афганістану були направлені і пройшли 
курс лікування більше 76 членів нашої організації в неврологічному та 
терапевтичному відділеннях госпіталю «Лісова Галявина».

і



Одним з пріоритетних напрямків діяльності Спілки інвалідів 
Афганістану Подільського району являється військово-патріотичне 
виховання молоді, підготовка її до служби в армії. Щорічно до 15 лютого 
(день ВВ з Афганістану) проводяться в школах № 3, 34, 93, 242, 243, 257,
271 дні пам яті та уроки мужності, концерти з патріотичної пісні з 
залуч 
№

нням виконавця та волонтера В. Купрієнка. За ініціативою гімназії 
34 «Либідь» ім. В. Максименка та за участю учасника бойових дій

Вертушкова М.Г., Красюка Н.П., Афіндуліді С.І., Пісковець М., та ін. 
Щорічно проводяться вручення приписних свідоцтв юнакам, які досягли 
призивного віку, проведення уроків мужності.

Спільно з Подільським районним в м. Києві Центром клубів за місцем 
проживання «Поділ» на призи Спілки інвалідів Афганістану 25 лютого 
проведено змагання по штанзі «Меморіал В. Максименко», в яких прийняли 
участь більше 200 осіб - учасників змагань, з врученням кубку, медалей, 
грамот та цінних подарунків. Щорічно проводяться змагання зі стрільби та 
східному єдиноборству. Обновлюються обладнання в шкільних музеях 
експозицій, присвячених воїнам -  афганцям в школах району № 3, 6, 93, 34, 
271.

10 лютого до 28 річниці виводу військ з Афганістану та до Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав в гімназії 
«Либідь» за ініціативою заступника голови Спілки інвалідів Афганістану по 
патріотичному вихованню полковника Вертушкова М.Г. сумісно з 
організацією Афгансько - Чорнобильського братства, проводився вечір 
пам яті на честь людини — легенди Максименка Віктора Миколайовича.

Також був започаткований та виготовлений перехідний вимпел 
ім. B.J. Максименка кращому класу гімназії «Либідь» за високі показники в 
навчанні та спорті.

початку Антитерористичної операції на сході України Спілка 
інвалідів Афганістану приймала і приймає активну участь в волонтерському 
русі по підтримці бійців, які захищають територіальну цілісність нашої 
Держави.

Спілка інвалідів Афганістану приймала участь в розробці збірника 
нормативних актів в допомозі учасникам АТО при наданні їм статусу 
Учасника бойових дій.

2



адміні

Голов

17 березня 2017 року в КМП «Виноградар» в пам'ять загиблого Героя 
Небесної сотні Олександра Плеханова, спільно з Подільським районним в м. 
Києві Центром клубів за місцем проживання «Поділ» на призи СІА, були 
проведенні районні змагання з спортивних танців між колективами клубів за 
місцем проживання танцювальний фестиваль «Ритми Подолу», в якому 
прийняли участь більш ніж 400 вихованців клубів: «Виноградар», «Каштан», 
«Сяйво», «Романтик», «Товариш», «Тріумф», «Чемпіон» та «Юність».

26 квітня 2017 року в закладі середньої освіти школи № 93 СІА 
прийняла участь в проведенні другого етапу військо -  патріотичної гри 
«Сокіл (Джура)» , в яких приймали участь учні загальноосвітніх навчальних 
закладів № 2, 3, 6, 34, 45, 63, 93, 124, 242, 271, фінансовий ліцей, вчителі 
історії, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни», медичні 
працівники.

11 травня 2017 року приймали участь у заході «Україна - це Європа» - 
урочистій церемонії підняття Державного Прапору України та Прапору 
Європейського Союзу.

13 травня 2017 року в Центральному будинку Офіцерів Збройних Сил 
України відбувся Київський фестиваль військово-патріотичної пісні «Доля 
вибрала нас». Одним із організаторів фестивалю виступила Подільська 
районна СІА, участь в якому прийняли більше 50 осіб нашої організації.

18 червня 2017 року до «Дня медика» відзначили подяками та 
грамотами СІА медичних працівників Подільського району міста Києва.

12 жовтня 2017 року до Дня Захисника України спільно з 
Ветеранськими організаціями та учасниками АТО, за підтримки Подільської 
районної в м. Києві державної адміністрації, депутатів Київської міської ради 
СІА прийняла активну участь в святі.

Спілка інвалідів Афганістану Подільського району надає великого 
значення висвітленню своєї діяльності в засобах масової інформації через 
Інтернет, всеукраїнські, міські газети, розміщує статті, репортажі, інтерв’ю 
про роботу організації, в тих заходах, котрі проводяться районною 
організацією спільно з Подільською районною в м. Києві державною 

страцією.

а Спілки інвалідіі^А

Подільського району м. Києва 7^1  f  Шдпис) С.І. Афіндуліді
%  а З Л \ f


