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

Заявка на участь у конкурсному відборі
Назва громадської організації, що
подає конкурсну пропозицію
Назва пріоритетного напрямку

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ М.КИЄВА
1.Соціальна реабілітація та залучення людей
похилого віку до активної участі в суспільному
житті міста.
2. Національно-патріотичне виховання молоді.

Назва проекту

Соціальний захист ветеранів усіх рівнів.

Відповідність проекту оперативним

Впровадження соціального партнерства м іж

цілям, завданням та заходам Стратегії

виконавчим органом, Подільською районною

і:

державною адміністрацією міста Києва, та

витку міста Києва до 2025 року

громадською районною організацією ветеранів
Збереження спадкоємності поколінь, направленої
на героїко-патріотичне виховання молоді.
351,00 тис. грн.

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

351,00 тис. грн.

Очікуване фінансування з бюджету
міста Києва, тис. грн.

351,00 тис. грн.

М інімально необхідний обсяг витратдля виконання (реалізації) проекту,
тис. грн.

2018 рік

Термін реалізації проекту
А

еса громадської організації

04071,м. Київ, вулиця Хорива, будинок 45/24,

Телефон, факс, е-таіі

(044) 425 07 45, (097) 398 12 52.

Прізвище, Ім'я, по батькові голови

Чепель М икола Іванович

громадської організації
Підпис керівника громадської
Чепель М.І.

організації
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ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА

Ідентифікаційний код юридичної особи:
21477736

Місцезнаходження юридичної особи:
04 071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, БУДИНОК 45/24

Дат а держ авної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєст рі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
23.11.1993, 27.10.2008, 1 071 120 0000 025196

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
ЧЕПЕЛЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ - керівник

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
відомості відсутні

Дат а та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
01.06.1993, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
08.08.2002, 3864, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 394 67 012 (дані про
взяття на облік як платника податків)
18.06.1998, 04-4231, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ,
394 67 012 (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"
Д ані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Д ані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
04-4231

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
1

Дат а та час видачі виписки
30.05.2018 09:27:11

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1
Міністерства юстиції '
від 25 листопада 2016
3359/5)

ЗАТВЕ РД Ж ЕН О
! з'їздом О рганізації ветеранів України
19 листопада 1991 року
у
ЗАТВЕРДЖ ЕН О
із змінами і доповненням и з’їздами
О рганізації ветеранів України:
il з'їздом - 28 лю того 1996 року,
III з'їздом - 29 лю того 2000 року;
IV з'їздом - 2 березня 2004 року..
V з'їздом - 11 березня 2008 року
VI з'їздом - 29 березня 2012 року
VII з'їздом - 23 березня 2016 року
VIII з'їздом - 9 червня 2017 року

Затверджено
Конф еренцією
О рганізації ветеранів України
Протокол N° 9
від « 20 » вересня 2017 року

СТАТУТ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Нова редакція
ЄДРПОУ 00011009

I

1. ЗА ГА Л Ь Н І ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організація ветеранів України (далі - Організація) є всеукраїнською добровільною,
неприбутковою громадською організацією, що об’єднує ветеранів Другої Світової
війни, інших локальних війн і військових конфліктів та бойових дій на території України
і іноземних держав, антитерористичної операції (учасників бойових дій, інвалідів,
учасників війни, членів сімей загиблих), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів
військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку створеним для здійснення та
захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема,
економічних, законних соціальних, творчих, вікових, культурних, освітніх та інших
інтересів своїх членів та/або інших осіб, яка була зареєстрована 9 грудня 1991 року
Свідоцтво № 172 .
1.2. Назва Організації українською мовою:
повна - Організація ветеранів України;
скорочена - ОВУ.
1.3. Назва Організації англійською мовою:
повна - Organization of Veterans of Ukraine,
скорочена - OVU.
1.4. Організація у своїй діяльності керується Загальною декларацією прав людини.
Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України,
Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою
діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального
характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є
обов’язковими для всіх членів.
1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на
засадах добровільності, самоврядності, сльного вибору території діяльності, рівності
перед законом, відсутності майнового інтересу* її членів (учасників) прозорості
відкритості та публічності.

1.6. Організація є незалежною від будь-яких політичних партій і громадських рухів
співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, їх об’єднаннями та громадянами.
1.7. Організація створена на невизначений термін, поширює свою діяльність на
Статуту'** Украіни відповідно до Конституції та чинного законодавства України, цього
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2 . 1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з
органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні
партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами,
зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або
особами без громадянства.
2.2. Організація, п відокремлені підрозділи - організації ветеранів Автономної Республіки
Крим, всіх областей України, міст Києва і Севастополя, районів області і міст обласного
значення, територіальних громад, первинні ветеранські організації - міські, районів у
містах, селищні, сільські, організації ветеранів підприємств, організацій, установ та за
місцем проживання, які мають статус юридичної особи згідно законодавства України,
здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту
власні
положення, які відповідають законодавству і основним /'г6й0женням\- Статуту
організації, а також мати у відповідних установах банків рахунки та інші реквізити,
передбачені статусом юридичної особи, круглі печатки, штампи, бл~...
■
■
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назвою єдиних зразків затверджених Радою Організації, які виготовляються на місцях.
Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак,
прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання
свого найменування.
З.МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.Основною метою Організації є сприяння розвитку громадянського суспільства,
консолідація ■ зусиль ветеранських організацій, державної виконавчої влади,
суспільства, спрямованих на захист законних соціальних, економічних, творчих,
вікових, національно-культурних, та інших спільних прав та інтересів ветеранів Другої
Світової війни, інших локальних війн і військових конфліктів та бойових дій на
території України і іноземних держав, антитерористичної операції (учасників бойових
дій, інвалідів, учасників війни, членів сімей загиблих), ветеранів праці, дітей війни,
ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку.
Організація сприяє координації зусиль ветеранів, їх об'єднань для ефективної
реалізації та захисту спільних інтересів у справі ефективного використання наявних
можливостей у забезпеченні захисту своїх економічних, соціальних прав, наданню
оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та соціальної допомоги, у тому числі і
для сприяння вирішенню житлових проблем.
3.2. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у
встановленому чинним законодавством порядку має право:
3.2.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові
права відповідно до законодавства.
3.2.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та своїх членів чи інших осіб у
будь-яких органах державної виконавчої влади, в тому числі судах, правоохоронних
органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
3.2.3. Отримувати державну фінансову підтримку з державного і місцевого бюджету.
3.2.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету
(цілі).
3.2.5. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати
допомогу в їх створенні і діяльності.
3.2.6. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити
інформаційно-роз'яснювальну роботу
'
3.2.7. Брати участь в організації і фінансуванні, в формуванні соціального замовлення
та наданні соціальних послуг членам Організації окремих категорій осіб і соціальних
і руп шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів згідно з
визначеними державними стандартами, а також проводити самостійно або за
державної підтримки конгреси, конференції, семінари, фестивалі, лекторії, круглі
столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі
статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів
державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного
життя, у т.ч. міжнародних.
3.2.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно у
вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, тощо
та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього
Статуту та законодавства України.
3.2.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну
підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку,
передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така
діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.
3.2.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до
законодавства України.
3.2.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавств
^державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадое
осіб з
пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), ск
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3.2.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації
своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
3.2.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами
місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих
питань державного і суспільного життя.
3.2.14. Брати • участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами
державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються
сфери діяльності Організації.
3.2.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн,
укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності
Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
3.2.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової
інформації.
■
3.2.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
3.2.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки
тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
3.2.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування
будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення
статутних завдань Організації.
3.2.20. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
3.2.21. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.
3.2.22. Безпосередньо чи через створені нею Юридичні особи (товариства,
підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
3.2.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
3.3. Основними напрямами діяльності Організації є:
3.3.1. Консолідація зусиль ветеранських організацій, розвиток та вдосконалення
організаційної структури Організації, відповідно до Статуту, залучення нових членів.
3.3.2. Сприяння розвитку громадянського суспільства.
3.3.3. Сприяння об’єднанню зусиль громади з органами місцевого самоврядування
щодо захисту своїх прав і законних інтересів, розв’язання спільних для громад
проблем.
3.3.4. Участь у конкурсах на отримання грантів, на залучення бюджетних коштів для
надання соціальних послуг.
3.3.5. Надання правової, соціальної, організаційної та іншої допомоги членам
Організації в межах чинного законодавства України.
3.3.6. Клопотання про нагородження державними, відомчими та суспільними
(недержавними) нагородами та іншими відзнаками членів Організації за значний
особистий внесок в розвиток ветеранського руху.
3.3.7. Участь в організації національно-патріотичного виховання молоді в дусі
відданості українському народу.
3.3.8. Проведення заходів щодо увічнення пам’яті та подвигів ветеранів війни та праці.
3.3.9. Здійснення героїко-патріотичної, просвітницької та учбово-методичної
діяльність, ^патріотичного і трудового виховання молоді на кращих традиціях старших
поколінь, підтримання постійного зв'язку з військкоматами, участь у виховних заходах
по підготовці допризовників та призовників до служби у Збройних Силах України;
3.3.10. Сприяння збереженню пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним
пюдям праці, науки, культури і спорту.
3.3.11. Сприяння формуванню в суспільстві гуманного відношення, загальносуспільної
поваги до інвалідів та ветеранів.
3.3.12. Проведення культурних заходів, організація д о зв іги ^^те р а гн ^^сн ув а н н я
клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, т о $ ^ 'с гі'^ я н н й ^ ^ е к т и в н ій
роботі.

3.3.13. Проведення мирних масових заходів (збори, мітинги, демонстрації).
3.3.14. Сприяння здійсненню благодійницьких заходів, акцій милосердя, створювати
спеціальні фонди з метою поліпшення життєзабезпечення ветеранів, всіх громадян
похилого віку.
3.3.15. Сприяння волонтерській діяльності.
3.3.16. Використання засобів масової інформації для проведення роз’яснювальної та
пропагандистської роботи для досягнення мети діяльності Організації.
3.3.17. Сприяння поширенню передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері
соціальної допомоги ветеранам та організації їх дозвілля.
3.3.18. Сприяння поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного
забезпечення ветеранів
3.3.19. Сприяння виявленню одиноких і непрацездатних громадян та проведенню
обстежень їх соціально-побутових умов, визначенню потреби у матеріальній,
. соціально-побутовій та медичній допомозі.
3.3.20. Сприяння створенню належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття ветеранів.
3.3.21. Сприяння організації соціального та інших видів обслуговування, зміцненню
матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів.
3.3.22. Сприяння наданню соціальних послуг за визначеними державними
стандартами, консультацій, піклування, допомоги біженцям та подібних послуг, які
надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях.
3.3.23. Сприяння виконанню цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни, військової служби, ветеранів праці, пенсіонерів.
3.3.24. Поширення своїх поглядів в будь-який спосіб, не заборонений законодавством
України.
3.3.25. Сприяння запровадженню сучасних форм поширення інформації (створення та
наповнення сайтів ветеранських організацій територіальних громад, міст обласного
значення, районних, селищних, сільських та інших).
.
3.3.26. Сприяння розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку,
збереження та розвитку закладів соціальної сфери територіальних громад.
3.3.27. Сприяння процесу добровільного об’єднання територіальних громад
відповідно до чинного законодавства України.
,
3.3.28. Здійснювати іншу діяльність та вживати інші заходи, що не суперечать
чинному законодавству України.
.
3.4.
Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй
майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не
відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть
на себе такі зобов'язання.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ,
4.1. Членами Організації можуть бути вет^ріни Другої Світової війни, інших локальних
війн і військових конфліктів та бойових дій на території України і іноземних держав,
антитерористичної операції (учасники бойових дій, інваліди, учасники війни, члени
сімей загиблих), ветерани праці, діти війни, ветерани військової служби, пенсіонери,
громадяни похилого віку, інші особи дієздатні у правовому відношенні, які виявили
бажання на таке членство, незалежно від національності і політичних переконань,
партійної приналежності, визнають мету ветеранського руху, Статут Організації,
активно сприяють виконанню статутних завдань Організації і беруть участь у його
реалізації.
4.2. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним і несумісне із
співробітництвом в організаціях, які пропагують екстремізм, нацизм, та інші
антигромадські погляди.
4.3. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі усної або письмової заяви.
4.4. Член Організації не відповідає за зобов’язаннями Організації.
4 .5. Члени О рганізації м а ю ть право;
/ ^ / ' Організація'
4.5.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
о / , йеторанш \Л \
І 1_ШЇДЦІЮвКОГО
sK«

4.5.2. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів щодо діяльності
Організації, висловлювати свої погляди, брати участь у вільному обговоренні і
демократичному вирішенні питань, що розглядаються;
брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням
уповноважених органів Організації;
4.5.3. ознайомлюватися з документами, прийнятими будь-якими органами Організації;
4.5.4. отримувати правову, організаційну та іншу допомогу від Організації у
відповідності до законодавства України;
4.5.5. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови
захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
4.5.6. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань,
пов'язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.5.7. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати
заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду
скарг та заяв Вищім керівним органом Організації; оскаржувати рішення конференції
ДО суду;
4.5.8. звертатися до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та
законних інтересів;
4.5.9. добровільно припиняти членство в Організації.
4 6 Члени О рганізації зобов’язані:
4.6.1. виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням
статутних завдань Організації, які не суперечать цьому Статуту та діючому в Україні
законодавству;
.
4.6.2. сприяти виконанню статутних завдань Організації;
4.6.3. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
4.6.4. виконувати вимоги керівних органів Організації, щодо порядку та умов
використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
4.7. Припинення членства в О рганізації зд ійсню ється:
АЛЛ. за власним бажанням члена Організації на підставі заяви; 4.7.2. за рішенням Президії Ради, прийнятим більшістю голосів щодо членів
Організації, які грубо порушили статутні положення Організації або вчинення дій або
бездіяльності, несумісних із метою Організації;
4.7.3. у разі смерті особи.
4.8. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям
та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються Президіє
Ради протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про
указані рішення, дії або бездіяльність.
4.9. Виключений із членів Організації має право на апеляцію до Ради, Конференції
Організації. Член Організації не має права голосу при вирішенні Радою,
Конференцією Організації питань щодо спору між ним і Організацією.
4.10. У разі припинення членства в Організації членські та інші внески не
повертаються.
4.11. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будьяких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
4.12. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
4.13. Членство в Організації припиняється за власним бажанням з дня подання такої
заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється
перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації крім
членів Організації обраних на посади керівника чи заступника керівника Організації. їх
членство в Організації припиняється з дня, наступного за днем обрання нового
керівника чи його заступника.
4.14. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами
Організації можуть бути його найбільш авторитетні члени, які м^фть^видатні; заслуги
перед Організацією, за особистий вагомий внесок у розвиток ветеранського руху^
Прийом почесних членів здійснюється Радою Організації /(рішенням, прийнятим
більшістю голосів) за поданням членів Ради. Члени ОрганізжЦ затверджені Радою
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Організація будується по адміністративно-територіальному та виробничому
принципах. У її структуру входять відокремлені підрозділи, які не є юридичними
особами та відокремлені підрозділи, які мають статус юридичної особи згідно чинного
законодавства України, а саме організації ветеранів Автономної Республіки Крим, всіх
областей України, міст Києва і Севастополя, районів у містах, районів області і міст
обласного значення, територіальних гро? ад, первинні ветеранські організації - міські,
районів у містах, селищні, сільські, організації ветеранів підприємств, організацій,
установ, за місцем проживання та інші організації ветеранів, які можуть мати свої
структурні підрозділи.
.
.
5.2.Організація здійснює управління, координацію та контроль за діяльністю
безпосередньо регіональними відокремленими підрозділами - ветеранськими
організаціями Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва,
Севастополя та делегує їм повноваження управління, консолідації, координації та
контролю за діяльністю місцевих відокремлених підрозділів, які у свою чергу
управляють, консолідують, координують та контролюють діяльність первинних
відокремлених підрозділів (міських, районних у містах, селищних, сільських,
організацій ветеранів підприємств, організацій, установ, за місцем проживання та інші)
згідно адміністративно-територіального поділу в порядку та межах встановлених
Статутом Організації відповідно до мети та напрямків діяльності. Така будова
покликана вирішувати питання соціального захисту ветеранів місцевого значення.
5.3.Регіональні відокремлені підрозділи - ветеранські організації Автономної
Республіки Крим, областей України, мі?т ‘Сиєеа, Севастополя:
5.3.1. можуть мати свої структурні підрозділи;
5.3.2. забезпечують виконання рішень керівних органів Організації та власних рішень;
здійснюють управління, координацію та контроль за діяльністю місцевих
відокремлених та своїх структурних підрозділів; консолідують їх зусилля для
ефективної реалізації та захисту спільних інтересів, надають їм методичну допомогу,
узагальнюють та поширюють позитивний досвід їх роботи;
5.3.3. розробляють стратегію, тактику та заходи щодо вирішення актуальних завдань
Організації на місцевому рівні;
.
5.3.4. представляють і захищають свої та своїх структурних підрозділів, а також
місцевих відокремлених підрозділів законні інтереси у державних та громадських
органах, співпрацюють з громадськими, релігійними та профспілковими організаціями,
місцевими органами державної виконавчою влади та органами місцевого
самоврядування;
5.3.5. сприяють розвитку громадянського суспільства за територіальною ознакою,
територіальних громад;
5.3.6. сприяють виробленню і реалізації соціальної політики Організації;
5.3.7. сприяють розробці та втіленню комплексних програм, спрямованих на
ефективне використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх
економічних, соціальних прав;
5.3.8. сприяють наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та соціальної
допомоги;
5.3.9. беруть активну участь у громадському житті, проводять масові заходи.
5.4.М ісцеві відокремлені підрозділи діють в адміністративно - територіальних
одиницях нижчого рівня - організації ветеранів районів міст, районів області, міст
обласного значення, територіальних громад і таке інше:
5.4.1. можуть мати свої структурні підрозділи - первинні організації;
5.4.2. забезпечують виконання рішень керівних органів територіальних відокремлених
підрозділів та власних рішень; здійснюють управління, координаційна; -контроль за
діяльністю первинних відокремлених підрозділів та своїх структурних підрозділів;
консолідують їх зусилля для ефективної реалізації та захисту спільних інтересів.
[ / о / ветеранів
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надають їм методичну допомогу, узагальнюють та поширюють позитивний досвід їх
роботи;
5.4.3. представляють і захищають законні інтереси свої, первинних відокремлених
підрозділів та своїх структурних підрозділів - первинних організацій, їх членів у
державних та громадських органах, співпрацюють з громадськими, релігійними та
профспілковими організаціями свого рівня, місцевими органами державної
виконавчою влади та органами місцевого самоврядування;
5.4.4. беруть • участь у вироблені і реалізації соціальної політики територіальних
відокремлених підрозділів;
5.4.5. сприяють розвитку громадянського суспільства за територіальною ознакою;
5.4.6. працюють над ефективнім вирішенням місцевих проблем ветеранів;
5.4.7. беруть активну участь у громадському житті, проводять масові заходи.
5.5. Первинні відокремлені підрозділи Організації та структурні підрозділи місцевих
відокремлених підрозділів далі (Первинні організації) є основою Організації. Вони
створюються у містах районного підпорядкування, районних у містах, селищах, селах,
трудових колективах підприємств різних форм власності, в установах і організаціях, учбових
закладах, військових частинах та за місцем проживання при наявності не менше 5 ветеранів,
У великих первинних організаціях, де на обліку понад 100 членів, можуть створюватись
низові (цехові) організації ветеранів виробничих підрозділів, факультетів, мікрорайонів,
будинків, вулиць, інших територій та реєструються в установленому законом порядку. Форми
і методи своєї роботи первинні організації визначають самостійно.
5.5.1. Первинні організації:
5.5.1.1. забезпечують первинний облік членів Організації на основі єдиних облікових
документів, сприяють залученню нових членів;
5.5.1.2. реалізують мету (цілі, завдання) та напрями діяльності, визначені цим
Статутом, рішення керівних органів Організації та відокремлених підрозділів згідно
структурної побудови Організації, своїх власних рішень;
5.5.1.3. співпрацюють з органами
місцевого самоврядування, адміністраціями
підприємств різних форм власності, установ, профспілковими, молодіжними, іншими
об'єднаннями громадян в інтересах соціального захисту своїх членів,
5.5.1.4. сприяють виявленню одиноких і непрацездатних громадян та проведенню
обстежень їх соціально-побутових умов, визначенню потреби у матеріальній,
соціально-побутовій та медичній допомозі; сприяють поліпшенню їх матеріальнопобутових умов, медичного, торговельного, транспортного та іншого забезпечення;
5.5.1.5. сприяють організації соціального та інших видів обслуговування ветеранів
5.5.1.6. організовують дозвілля ветеранів, засноЕіують клуби за інтересами, гуртки
художньої самодіяльності, тощо;
5.5.1.7. здійснюють героїко-патріотичну діяльність;
5.5.1.8. сприяють збереженню пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним
людям праці, науки, культури і спорту;
5.5.1.9. можуть встановлювати сплату членських внесків, їх розмір і порядок внесення
визначаються керівними органами організації;
5.5.1.10. сприяють розвитку волонтере чого руху.
5.6. Керівними органами первинної організації ветеранів є загальні збори і Голова
організації, а у великих первинних організаціях - конференції, Рада, Голова організації.
Загальні збори ветеранів за місцем проживання можуть бути скликані по будинках,
вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньо
міських територіальних утвореннях. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести
загальні збори ветеранів (у межах районів, мікрорайонів), за рішенням керівного
органу первинної організації, скликаються збори (конференції) представників: жителів
будинків, вулиць, кварталів тощо.
5.6.1.Норми представництва на ці збори (конференції) встановлюються органом, який
їх скликає.
5.6.2.3агальні збори (конференції) можуть також скликатися за п
'
як третини від загальної кількості членів організації.
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5.6.3.Рішення про скликання загальних зборів (конференції) оприлюднюється не
пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням дати і часу скликання, місця
проведення та питань, які передбачається внести на обговорення.
5.6.4.У роботі загальних зборів (конференції) з правом дорадчого голосу можуть брати
участь народні депутати України, міський голова, голова районної у місті ради,
депутати обласної, міської та районних у місті рад, посадові особи місцевого
самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян,
підприємств-, установ і організацій.
5.6.5.3агальні збори (конференції) є дійсними за умови присутності на них не менше
половини членів організації, або представників (делегатів) від відповідних внутрішньо
територіальних утворень.
5.6.6. На загальних зборах (конференції) головує голова первинної організації, або
особа, визначена органом, який смикав збори. Для ведення протоколу загальних
зборів (конференції) обирається секретар зборів.
5.6.7.Порядок денний загальних зборів (конференції) затверджується загальними
зборами (конференції) за пропозицією органу, що їх скликав. Під час проведення
загальних зборів (конференції) ведеться протокол, який підписується головою та
секретарем.
До протоколу загальних зборів (конференції) додається список учасників (делегатів)
зборів із зазначенням місця їх проживання (організації, якою вони делеговані). Список
учасників загальних зборів громадян підписується секретарем зборів.
5.6.8.Рішення загальних зборів (конференції) приймаються відкритим або таємним
голосуванням.(за рішенням зборів) більшістю голосів від загальної кількості присутніх
на зборах, якщо інший порядок голосування не визначений загальними зборами
(конференцією). Рішення загальних зборів (конференції) є обов'язковими для
виконання членами організації. Рішення зборів, прийняті з питань, віднесених до
компетенції органів державної влади, мають рекомендаційний характер.
5.7.Загальні збори (конференція) заслуховують-звіти голови, ради, ревізійної комісії
(ревізорів), обирають їх новий ск: ад, розглядають питання захисту соціальних,
економічних, вікових інтересів своїх членів, кваліфікованою більшістю, не меншою ніж
2/3 голосів від кількості учасників, виключають членів Організації за дії, що несумісні з
вимогами Статуту; приймають рішення про припинення діяльності первинної
організації, інші питання діяльності організацій. ІЗ організації, де налічується понад 25
членів, обирається рада і ревізійна комісія у кількості, яку визначають загальні збори
(конференції) строком на 4 роки, там, де менше - обирається голова, заступник
голови і ревізор строком на 4 роки.
5.8.Рада первинної організації забезпечують загальне керівництво організацією у
період між загальними зборами (конференціями), несе відповідальність за
збереження рядів і єдності організації, представляє інтереси своїх членів в
адміністраціях підприємств, установ, організацій, органах влади
та місцевого
самоврядування:
5.8.1.обирає Голову організації - голову Ради, заступника голови строком на 4 роки, а
також, відповідно до встановлених квот, делегатів на конференцію організації вищого
рівня згідно структурної побудови;
5.8.2.заслуховує звіт Голови організації, оцінює його роботу;
5.8.3.координує поточну діяльність первинної організації;
5.8.4.приймає нових членів Організації;
5.8.5.скликає загальні збори (Конференцію);
5.8.6.може відміняти рішення Голови первинної організації, прийняті з порушенням
Статуту чи чинного законодавства.
Засідання Ради скликається Головою організації не рідше, ніж один раз на місяць і є
правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів; рішення Ради
приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.
5.9. Голова первинної організації:
5.9.1 .керує її поточною діяльністю;
5.9.2.без доручення представляє організацію в зовнішніх сто<|
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5.9.3.сжликає засідання Ради та головує на них; у разі відсутності ади ишик
загальні збори (Конференцію) організації;
5.9.4.має право підпису всіх документів організації;
5 .9 .5 . веде особистий прийом ветеранів;
„„„„иаїлич
5.9.6. розпоряджається майном, яке знаходиться на балансі організації,
грошові кошти, з затвердженням Президією місцевої організації.
5.10, Контрольним органом первинної організації*; Ревізійна к о м іс ія (Ревізор), яка
створюється рішенням загальних зборів (конференції) первинної організації.
Ревізійна ком ісія (Ревізор):
5.10.1.виконання рішень керівних органів;
.
5 .10.2.проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації згід
Статуту;
'
5.10.3.контролює та аналізує стан обліку та звітності;
по*#питятями
. 5 . 10.4.оперативно інформує відповідні .«півні органи та керівних осіб за результата
перевірки діяльності;
..
5 10 5 звітує перед вищим керівним органом про результати своєї діяльно
Засідання Комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один (н і рік
вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість и членів, Р'шенн^ “ “ с
є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні и
Комісія (Ревізор) веде свою роботу гласно, систематично інформує членів організації
Г м і Г ” ревЯізор!лриймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за
результатами перевірок та ревізій, внутрішніх розпоряджень п голови.
6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Органами управління Організацією, її відокремленими підрозділами зі статусом
юридичної особи згідно чинного законодавства України є: Конференція, Рада,
Президія Ради, Голова Організації, виконавчим органом - апарат управління.
6.2. Засідання керівних органів (Конференції, Ради, Президії) можуть проводитись як
за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і
за допомогою інтернет зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм
он лайн конференцій.
.
.
Рішення про форму проведення такого засідання приимає Президія та повідомляє, про
прийняте рішення членів організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати
проведення такого засідання (Конференції, Ради).
,
Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідай
обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою
інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп ютерної
програми відбувалось засідання.
.
„
.
и Кі<_.
6 3 Конференція є вищим керівним органом, який вправі приимати рішення з оудояких питань діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів
управління Організації.
6.3.1. У Конференції беруть участь делегати особисто чи через уповноважен г
представника за довіреністю. Кожний делегат Конференції має один голос
Конференція вважається повноважною, якщо присутня більшість делегатів.
6 3 2 Конференція скликається Радою або Президією Ради не рідше одного разу на
роки' Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення, норми
представництва делегатів та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути
доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за ЗО днів до дати проведення
Конференції шляхом персонального повідомлення, листом, телефонограмою,
телеграмою, електронною поштою та в інший спосіб. Делегати на Конференцію
Організації обираються конференціями регіональних відокремле(ні*$^|пШ
Організації.
відокрем^них
п,п™
Організації, Делегати
делегати на конференцію урегіональних
*
»
... г
обираються конференціями місцевих відокремлених підрозділів, і т.д. -•
структурної будови Організації. Конференція розглядає п и т а н М / ^ и н е с е н і ^ а \ |

1£>

Організації4010’ ПрЄЗИДІЄЮ' Головою Організації, ревізійною комісією, а також членами
Р ^ кіП° 1 Г п ^ ГОп КоНфЄрЄН^ ІЯ скликається при наявності обставин, що зачіпають
г^ т
" тР
° Р ган,заМ|і( Ради, а також в інших випадках, передбачених даним
Статутом та законодавством України, протягом ЗО днів з дня виникнення відповідних
бета вин. У такому разі рішення Президії Організації із зазначенням дати, часу місця
. проведення, норм представництва делегатів та питань, які виносяться на
Обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14
днів до дати проведення засідання Конференції шляхом персонального
повідомлення, листом, телефонограмою, телеграмою, електронною поштою та в
шшии спосіб.
6.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати
перед Президією скликання позачергової Конференції. Якщо вимога членів
Організації про скликання Конференції не виконана, ці члени мають право самі
скликати Конференцію. Для цього ініціативною групою призначається комісія з
підготовки Конференції та її Голова.
питані?0 аИКЛЮЧН0Ї —

ції Конференції належить вирішення наступних

6.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її
довгострокових планів та звітів про їх виконання.
6.3.5.2. Внесення і затвердження змін до Статуту Організації, затвердження типового
положення про відокремлений підрозділ, делегує Президії право затвердження
Положення про відокремлені підрозділи, яке не суперечить чинному законодавству
Статуту Організації і типовому положенню.
6.3.5.3. Обрання
відкритим або таємним голосуванням новий кількісний і
персональний склад Ради і Ревізійної комісії строком на чотири роки; делегує до
Конфе7еН^ і я ^ И ПРаВ° Р° ТаЧІЇ’ К00птування персонального складу Ради в період між
прийняття рішення про заснування підприємств, установ,
з в іл ь н е н н я Ї ї
ІНФ°РмаЧ|'. погодження призначення та
в ш о ш е З вн и ^ Г ІВ Та прииняття рішення про створення (припинення діяльності)
докремлених підрозділів, їх реєстраи-ю, подання документів до відповідних органів
призначення, звільнення керівника;
*
'
« и в Л?ийняття рішення про припинення діяльності Організації,
я'о'с'т ° брання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу
контоочю^НГ п о Т Я П° РЯАКУ 73 СПОСОбІВ реаліза^ії права масності та здійснення
управлінню коштами та м ^ й н о м ^ 6 РЗД' ™ ПРЄЗИД" ° КРЄ“ ФУНЩ”
гос"°ЯаЄ0“ 0Му
6.3.5.8. Розгляд апеляції на рішення керівних органів та осіб Ооганізаиії
Відокремлених Підрозділів, Ревізійних комісій; може ВІДМІНИТИ Рішення будь яких
° Сіб 0ргані3ації
та П
X підроздійГ крім питань!
віднесених до їхньої виключної
компетенції;
6.3.5.9. Вирішення інших питання діяльності Організації.
6.3.6. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала
шьшсть ВІД числа зареєстрованих делегатів Конференції. З питань, передбаченими
проголосувало«І' р,шення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього
Також
ЯК ТРИ четвертих “ реєстрованих делегатів Конференції.
Г0Л00Ш лелегатів Організації приймаються рішення щодо
о о га Е Т
орган!зац" на СУМ* «о становить п'ятдесят і більше відсотків майна
ор.анізаці . Якщо окремі делегати письмово повідомили до початку Конференції поо
в Т о Т сГ н ™
Конференції

УЧаСТЬ У Зас,яанні 30НИ
право голосувати з
ЗВЯЗКУ одночасно аб° я° » м е н ту закінчення засідання

6к ' 7' Го" ов^ на засіданнях Конференції особа з числа зареєстро^Й далегатїв яка
обрана Конференцією Головуючим конференції. Хід Конференції ^ « ю Ж
Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, Йкий обирається
__
^
,'

конференцією, підписуються Головуючим і секретарем Конференції
6.3.8. Конференція приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів
засідання Конференції. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного
Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших
органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Конференцією,
набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.
6.4. Рада є керівним органом Організації на період між Конференціями, обирається
терміном на 4 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною
діяльністю.
6.4.1. Рада підзвітна Конференції і організовує виконання її рішень. Рада діє від імені
Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та
чинним законодавством.
6.4.2. Головою Ради є Голова Організації.
6.4.3. Члени Ради є підзвітними Конференції і несуть відповідальність перед нею за
діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Рада звітує
перед членами Організації на Конференції організації. Членами Ради, а також інших
постійних і тимчасових органів Організації можуть бути особи, які не є членами
Організації.
6.4.4. До компетенції Ради відноситься:
6.4.4.1. Затвердження кількісного складу Президії Ради Організації та обрання зі свого
складу його членів, відкликання окремих членів Президії.
6.4.4.2. Обрання та відкликання Голови Організації, першого заступника, заступників
голови, голів комітетів, центрів, комісій, відповідального секретаря строком на 4 роки.
6.4.4.3. Прийняття рішень щодо ротації, кооптування персонального складу Ради в
період між Конференціями.
6.4.4.4. Створення постійних та тимчасових комісій з основних напрямків діяльності
Організації та актуальних питань, спрямовує їх роботу; делегує ці повноваження
Президії.
6.4.4.5. Організація виконання рішень Конференції.
6.4.4.6. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням
Конференції Організації.
6.4.4.7. Розгляд невідкладних питань діяльності Організації, які відносяться до
компетенції Конференції, з обов'язковим затвердженням прийнятих рішень наступною
конференцією.
6.4.4.8. Ініціювання скликання позачергових конференцій відокремлених підрозділів
Організації.
6.4.4.9. Затвердження символіки, нагород, почесних грамот, Подяк, почесних звань
Почесний Голова Організації”, “Почесний член Організації” та інших відзнак
Організації;
6.4.4.10.Прийняття рішення щодо взаємодії Організації з іншими громадськими
об’єднаннями і т. ін.
6.4.4.11. Делегування частини своїх повноважень Президії або Голові Організації.
6.4.4.12. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції
Конференції.
_6.4.5.Засідання Ради (далі - Пленум) скликаються Головою або Президією Ради
Організації не рідше одного разу на рік і є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше, ніж 2/3 дійсних членів Ради. Рішення Ради можуть прийматися як на Пленумі
так і за допомогою технічних засобів, а також шляхом опитування.
6.4.6. Головує на Пленумі Ради Голова Організації.
6.4.7. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на
Пленумах Ради. Рада проводить чергові і позачергові Пленуми. Чергові пленуми
скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз рік. Про час місце, та порядок
денний Пленуму члени Ради повідомляються за 10 днів до моменту йо^р^еведёиця.
Позачергові Пленуми скликаються Головою організації за ініціативою третини членів
Ради або безпосередньо за вимогою більшості членів Ради. .Пленум РадиУ^
правомочним за умови присутності більшості його членів.
І ° [ Подільського їхі
П І рсиону м.Кийяя

/г .
6.4.8. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будьяких питань, що входять компетенції Ради.
6.4.9. У роботі Пленуму Ради беруть участь її члени особисто чи через
уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Ради приймаються шляхом
голосування більшістю голосів присутніх, або шляхом опитування. Кожен член Ради
має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації. Якщо
окремі члени Ради письмово повідомили до початку Пленуму про неможливість взяти
особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів
зв'язку одночасно або до моменту закінчення засідання. Рішення Ради, прийняте
шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосували не менше 60%
членів Ради з наступним письмовим підтвердженням протягом п’яти робочих днів.
6.4.10. Рада Організації має право достроково припинити повноваження обраних
посадових осіб на підставі:
- письмової заяви;
- неодноразового порушення вимог Статуту;
- вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової
шкоди Організації.
6.5. Президія Ради Організації (далі - Президія) є керівним органом Організації у
період між Конференціями та Пленумами Ради, члени якої обираються Радою
терміном на чотири роки та виконує функції з управління її поточної, організаційною
діяльністю,.
6.5.1.Засідання Президії скликаються Головою Організації не рідше одного разу на
квартал, крім місяців, коли проводяться Пленум Ради та Конференція або протягом
п’яти робочих днів після одержання письмової заяви від члена Президії про
необхідність скликання засідання Президії є правочинними, якщо на них присутні 2/3
членів Президії. Засідання Президії проводить Голова Організації.
6.5.2. Президія:
*
6.5.2.1. організовує виконання рішень Конференції та Ради Організації;
6.5.2.2. здійснює оперативну організаційну та координаційну діяльність Організації в
період між Конференціями та Пленумами;
6.5.2.3. відповідно до рішень Ради здійснює її повноваження та звітує перед нею;
6.5.2.4. затверджує рішення Голови Організації щодо розпорядження коштами та
майном Організації;
6.5.2.5. вносить пропозиції в органи державної влади, місцевого самоврядування та
громадські організації з проблем соціального захисту ветеранів;
6.5.2.6. затверджує зразки печаток, штампів, бланків, інших реквізитів Організації;
6.5.2.7. забезпечує фінансово-господарську діяльність;
6.5.2.8. приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, фондів,
засобів масової інформації, погоджує призначення та звільнення їх керівників;
6.5.2.9. затверджує положення про апарат управління, внутрішні правила, процедури
(регламенти), створює і припиняє консультативні, дорадчі, постійні і тимчасові органи
за напрямками діяльності, затверджу о ..оложення про ці органи, а також обирає,
призначає або заміщає членів цих органів, контролює їх діяльність;
6.5.2.10. приймає рішення про створення (припинення діяльності) відокремлених
підрозділів, їх реєстрацію, подання документів до відповідних органів, призначає
керівника та затверджує Положення про відокремлені підрозділи;
6.5.2.11. подає клопотання щодо нагородження державними нагородами та
відзнаками, надання почесних звань у відповідності до чинного законодавства;
6.5.2.12. приймає рішення про нагородження нагородами та атрибутами Організації:
6.5.2.13. організовує і підтримує гуманітарні відносини з ветеранськими організаціями
України, інших держав;
^ 5= = ^ .
6.5.2.14. приймає рішення, розробляє програми, оперативні та фінансові- гшат^ч
заходи з усіх питань діяльності Організації, за винятком тих, що відносяться до
компетенції конференції та Ради Організації;
р а / ветеранів V ,
6.5.2.15. приймає рішення про набуття та припинення членства в Організації;
,
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6.5.2.16. затверджує план роботи, кошторис витрат та надходжень, річнии звіт про
статутну діяльність Організації;
6.5.2.17. затверджує поточні плани і програми

д ія л ь н о с т і
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необхідні для їх виконання;
6.5.2.18. затверджує і вносить зміни в оперативні і фінансові плани,
, яшмення ,
6 5.2.19. готує річні звіти з діяльності Організації, в тому ч и с Р
•
■
використання коштів і майна Організації; з в і т і в з виконання програм та проект
6 й Т ІГ а д ій с н ю є підбір та рекомендує кандидатури для обрання на посади
^

^

^

^

Г

^

Г

’^ к р е м л е н и х підрозділів Організації, контролює

виконання ними положень цього Статуту, рішень
процедуру
с с п оо рипілкяр Конференцію, визначає дату, місце пр
д
’
.скликання Конференції, формує її порядок денний, готує’ “ атер^али ^ ко н ф е р е н ц ії
денного, попередньо розглядає всі питання, що належать до компетенції
Ф Р
та готує проекти рішень з цих питань до Конференції,.......
6 5 2 23 скликає позачергові засідання Ради Організації та Конференц^
6.5.2.24, встановлює норми представництва членів Організації ^ Кон* єР®^|°.; гопів
6.5.2.25. розробляє та затверджує обовязки заступників Голов
р
,
комітетів, секцій, центрів та комісій;
. ппгянпації
б 5 7 26 може делегувати частину своїх повноважень Голо
р
>
глппоі/і
6.5.2.27; У І^ЗІ відставки Голови Орган* щії призначає виконуючого обовязки Голови
° б Т рїїення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і за допомогою
засобів, а також шляхом опитування.
пппгпппсувало
6 5 3 1 Рішення, прийняте Президією є правочинним, якщо за нього проголосувал
більше половини від присутніх членів Президії. Якщо окремі члени Президії письмово
повідомили до початку засідання Президії про неможливість
його роботі, вони мають п р а в о голосувати з використанням засобів звязку одночасно

т е х н і ч н и х

дб5° 3Д2 ™
президії, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього
протлроували не менше 60% членів Президії з наступним письмовим
підтвердженням протягом п’яти робочих ДНІВ.
6.6. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном а
коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Конференцією та Р Д
і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
6 6 1 Голова Організації обирається та звільняється Радою організації раз на ‘чотири
роки є підзвітним Конференції та підконтрольним Раді Організації, за посадою є
Головою Ради і вправі вносити на розгляд Конференції та Ради Організації проп
ц
з будь-якого аспекту діяльності Організації.
6 .6 .2 . Голова Організації:
ппгаиіоа.ііл и її
6.6.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Ор а
ц У
стосунках з ін ш и м и особами.
.
.
6.6.2.2. Має право першого підпису фінансових документів, відкриває банкі^
рахунки у національній та іноземній валюті, здійснює інші цивільні і правові к ,
підписує фінансові та бухгалтерські документи.
_
.
япіпдіаи_ .
6.6.2.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та д у
^
Організацп-ганізовує ДОКуМЄнтообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та
звітності Організації.
_
,
,
•_
6.6.2.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, ВІДС™Р° Н®Н, стягнення
звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та с .ягнен ,
затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
Ради
6.6.2.6. Забезпечує виконання прийнятих Конференцією,
«
Організації рішень.
(о і
\ * \ ^----------

6.6.2.7. Має право тимчасово, до прийняття рішення виборним органом усунути від
займаної посади керівну особу Організації у разі прийняття нею рішень або скоєння
вчинків, які відверто суперечать вимогам цього Статуту аоо компрометують
Організацію.
....
.
.
6.6.2.8. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від
імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право
вчинення дій та представництва від імені Організації'.
6.6.2.9. Організовує підготовку Президій. Пленуму Ради та Конференції.
6.6.2.10. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних
завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами
Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення аоо
виконує будь-які інші дії крім'тих/ що відносяться до компетенції інших органів
управління Організації, Президії, Ради та Конференції.
...
6.6.2.11. Здійснює інші дії, які забезпечують ефективність діяльності Організації та не
суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
6 6 2 12. Звітує відповідним державним органам про поточну діяльність Організації.
6.6.2.13. Звітує щорічно про свою роботу та роботу Президії перед членами Ради
Організації Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини
членів Ради Організації.
6.6.2.14. Звітує про свою роботу та роботу Президії і Ради перед Конференцією
Організації на чергових засіданнях Конференції.
. ...
6.6.2.15. Може делегувати частину своїх повноважень заступникам голови Організації.
6.6.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
6.6.4. Звітування здійснюється не 1ергових Пленумах Ради та Конференціях.
Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів
Організації.
.
6.6.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Ради за
ініціативою більшості від складу членів Ради д о 1 закінчення строку, на який він
обирався, у випадках:
...
..
6.6.5.1. за власним бажанням на підставі поданої Раді Організації письмової заяви;
6.6.5.2. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
6.6.5.3. якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.
6.6.6. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом
більш як 6 (шести) місяців Рада Організації скликає позачерговий Пленум для
обговорення становища та питання про керівництво Організацією.
6.6.7. Перший заступник Голови Організації виконує повноваження Голови Організації
в разі його відсутності.
_
, _
6.6.8. Заступники Голови Організації, голови комітетів, секцій, центрів та комісій
працюють під керівництвом Голови Організації у відповідності з функціональними
обов’язками, затвердженими Президією Ради Організації'.
6.6.9. Апарат управління Організації працює у відповідності до Положення про
апарат управління Організації та регламенту роботи, затверджених рішеннями
Президії; його роботою керує Голова Оргашзації, або за його дорученням - один із
заступників.
Апарат управління;
.
.
6.6.9.1.забезпечує функціонування керівних, контрольних, а в разі необхідності консультативно-дорадчих органів;
6.6.9.2.веде облік відокремлених підрозділів Організації, їх кадрів та активу;
6.6.9.3.надає організаційно-методичну допомогу відокремленим підрозділам;
6.6.9.4.забезпечує координацію діяльності організацій, установ та підприємств,
заснованих Організацією;
м
6.6.9.5.в рамках наданих повноважень здійснює оперативне управління майном та
коштами організації;
6.6.9.6.веде та зберігає документацію Організації.
7. КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН ОРГАНІЗА

/ /
7.1.Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія, яка створюється рішенням
Конференції організації та діє на підставі Статуту.
7.2.Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог органами
управління та її посадовими особами, виконання рішень Конференції, Ради, Президії,
ревізію фінансово-господарської діяльності Організації.
7.3. Ревізійна комісія є підзвітною лише Конференції Організації.
7.4. Персональний склад Ревізійної комісії обирається Конференцією у складі не
менше трьох осіб. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно членом Ради,
Президії чи Головою Організації. Голова Ревізійної комісії обирається членами
Ревізійної комісії з їх числа.
7.5. До повноважень Ревізійної комісії належать:
7.5.1. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів
Організації;
7.5.2. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів
Організації до затвердження Конференцією фінансових та інших звітів керівних
органів Організації за звітній період;
7.5.3. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
7.5.4. надання звітів перевірок та ревізій Конференції для прийняття відповідних
рішень;
7.5.5. ініціювання скликання позачергової Конференції.
■
7.6. Голова Ревізійної комісії:
7.6.1. керує роботою Ревізійної комісії;
7.6.2. скликає Ревізійну комісію на чергові та позачергові засідання;
7.6.3. підписує документацію, підготовлену за результатами роботи ревізійної комісії.
7.7. Ревізійна комісія є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її
складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на
засіданні. При рівності голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.
7.8. Члени Ревізійної комісії мають право участі в засіданнях Ради, Президії
Організації з правом дорадчого голосу.
8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
8.1.Для захисту прав членів Організації визначено порядок оскарження рішень, дій,
бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.
8.2.Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого
члена Організації, Голови Організації, Ради або Конференції шляхом подання
письмової скарги, а саме:
8.2.1.на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається
до Голови первинної організації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від
особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти)
робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про
результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга
подається до Ради первинної організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на
найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться,
а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі
відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до Конф ер^ш і л^вйнної
організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або- тозачерррв#».у
засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
І!а-!
-

8.2.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови первинної організації - первинна скарга
подається до Ради первинної організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на
найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання,
який скаржиться, а також Голови первинної організації, дії, бездіяльність або рішення
якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до
Конференції первинної організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому
або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а
також голови первинної організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
8.2.3.на дії, бездіяльність або рішення члена Ради первинної організації - первинна
скарга подається до Голови первинної організації, який зобов'язаний розглянути
скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена організації, який
скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В
разі відхилення скарги Головою первинної організації - повторна скарга подається до
Конференції первинної організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому
або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а
також члена Ради, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка
потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої
Конференції в місячний термін з дня надходження такої скарги;
8.2.4.на дії, бездіяльність або рішення Конференції первинної організації скарга
подається до голови місцевого, потім до голови територіального відокремленого
підрозділу, потім до Голови Організації та у разі ке вирішені конфлікту до суду,
відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності
або рішень.
.
8.3.Член Організації не має права голосу при вирішенні Конференцією питань щодо
вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
8.4. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у
межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких;
8.4.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи
членів Організації).
8.4.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи
законних інтересів чи свобод.
8.4.3.
Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно
застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
8.4.Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів відокремлених
підрозділів Організації визначається цим Статутом. Скарги на рішення рад та їх
президій розглядаються відповідними органами вищестоящої ветеранської організації.
9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на
здійснення Міжнародних зв’язків Та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом, чинним законодавством України.
9.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом
прав і обов'язків юридичної особи.
9.4. Організація:
9.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів
конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у
відповідних заходах за межами України;
9.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з
напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
~
9.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та
міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
'/

ветеранів

\^ \\
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10.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами
крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Керівники відокремлених підрозділів Організації, які не є юридичними особами
призначаються Президією строком на 4 роки і діють на підставі довіреності. Керівники
відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.
10.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
10.3.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх
повноваження.
10.3.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку
поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Президії повноважень.^
10.3.3. Проводять роботу по.залучемню нових членів з використанням засобів, не
заборонених законодавством України.
10.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:
10.4.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для
реалізації завдань Організації.
10.4.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у
реалізації завдань Організації.
10.4.3. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.
10.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
10.5.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.
10.5.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення
керівних органів Організації.
,
10.5.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників)
Організації.
.
„
10.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його
закриття за рішенням Президії Організації.
^
10.7. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений
орган з питань державної реєстрації відповідно'до вимог чинного законодавства
України.
10.8. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після
припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Ради до
прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конференцією Організації.

11. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
11.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних
та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери,
майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання,
транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним
законодавством України.
11.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та
розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами
через свої статутні органи в межах їх компетенції.
11.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно
або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань,
внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи
місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки
програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів, від виконання державного замовлення; майна, придбаним за рахунок
власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом, активів,
отриманих внаслідок ліквідації іншої неприбуткової організації такого самого виду.
11.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу
між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплатіїхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та
іншими пов’язаними з ними особами.
НМ ройоіу і.Києва ]»))
11.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються—ш^пю^но,,.для

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ ДЕРЖАВНА
,
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ у ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФСум. КИЄВІ
вул Турівська, 12, м. Київ, 04080, тоь/факс 425-53-30
KyTV.podilskyi@sfs.qov.ua Код ЄДРПОУ 39467012

Г .Н (.ІС /Є

-№ Ш
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на №___________від__________
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
код ЄДРПОУ 21477736
04071, М.КИЇВ, ВУЛ. ХОРИВА, БУД. 45/24

Д ерж авна податкова інспекція у П одільськом у районі Головного управління ДФ С
у м.Києві повідом ляє, що О РГА Н ІЗА Ц ІЯ В ЕТЕРА Н ІВ П О Д ІЛ Ь С Ь К О ГО РА Й О Н У
М .К И Є В А (код Є Д РП О У 21477736) перебуває на обліку в Д П І у П одільськом у районі
Головного управління ДФ С у м.Києві з 08.08.2002р., номер взяття на облік - 3864.
В несена до реєстру неприбуткових установ та організацій 13.08.2002р. з ознакою
неприбутковості «0011» -інші ю ридичні особи, діяльність яки х не передбачає одерж ання
прибутку.

В.о. начальника ДПІ у
П одільському районі ГУ ДФ С у м.Києві

Вик. Будзан
463-59-14

056270

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
04071, м. Київ, вул. Хорива, 45/24, тел. 425-07-45

Інформація про результати діяльності Ради організації ветеранів
Подільського району в місті Києві протягом останніх двох років

1. Повна назва - ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА
2. Скорочена назва ІГС (за наявності).
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. 04071, м. Київ, вул. Хорива, 45/24, тел. 425-07-45; 460-73-43; 460-01-17;
тел. моб. 097 398 12 52
5. Мета та напрями діяльності: — соціальний і правовий захист, ветеранів
усіх рівнів (ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, дітей
війни, ветеранів праці, інвалідів праці, ветерани військової служби) та захист
правди історії.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
Організація ветеранів Подільського районі в місті Києві була зареєстрована
у березні 1987 року, з квітня 2018 року її очолює Чепель М.І.
При районній раді започатковані та працюють комітети:
- учасників війни, бойових дій, інвалідів війни, ветеранів військової
служби;
- дітей війни, інвалідів праці;
- медико-соціальної допомоги;
- комітет волонтерського руху;
- комітет захисту правди історії.
На сьогоднішній день організація ветеранів Подільського району
об’єднує в своїх рядах до 10 тис. ветеранів, людей похилого віку, які стоять
•

•

•

//V S fT

на обліку в 9-ти первинних організаціях за місцем проживання і на двох

підприємствах. Центр волонтерського руху району «Пенсіонер» об’єднує в
своїх рядах 125 волонтерів. Центр працює на принципах: «ветеран-ветерану»,
«молодь-ветерану», «ветеран-молоді» в тісній співпраці з адміністрацією
Управління праці і соціального захисту населення.
Ветерани

організації

приймають

активну

участь

в

військово-

патріотичній роботі, проводять зустрічі, уроки мужності, уроки історії Другої
світової війни в загальноосвітніх навчальних закладах, допомагають у
створенні та оновленні музеїв (кімнат).
Згідно Указу Президента №85/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні», 8 травня ветерани приймали

активну участь у мітингу-

реквіємі присвяченому Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні з урочистим покладанням квітів до
пам ятнику морякам
війни

з

героїчної Дніпровської флотилії. Зустріч ветеранів

керівництвом

Подільської районної

в

м.

Києві

державної

адміністрації в кінотеатрі «Жовтень».
9 травня ветерани організації приймають участь в заходах з нагоди
відзначення

Дня

Перемоги

над

нацизмом

у

Другій

світовій

війні.

Поздоровлення ветеранів району проводиться з подарунковими наборами та
відвідуванням тяжкохворих ветеранів на дому. Стараємось нікого не забути.
22 червня 2017р.

участь у мітингу-реквієм та покладанні квітів до

монументу Меморіалу «Бабий Яр».
Делегація ветеранів районної ради приймала участь у розширеному
Пленумі з нагоди 30-річчя створення Організації ветеранів України, що
відбувся 14 березня 2017 року в Київському міському Палаці ветеранів.
Районною

радою

організації

ветеранів

ведеться

робота

щодо

соціального і правового захисту, медичного та побутового обслуговування,
уточнюються списки ветеранів. Зібрані данні передаються
служб та організацій.

9єшиг*о»
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компетентних

Районна рада традиційно проводить акції милосердя (придбають для
інвалідів коляски, ходунки, забезпечують інвалідів

харчами, ліками).

Глибше пізнати життя ветеранів, їх проблеми для сприяння у їх вирішенні
дозволяє організація шляхом проведення прийому громадян. За останній час
ветерани всіх категорій стали частіше звертатися до районної ради
організації ветеранів з різними життєвими проблемами.
Організація ветеранів має на меті продовжувати активно зміцнювати
єдність ветеранського руху району, захищати права та інтереси членів
організації ветеранів Подільського району.

Голова Організації ветеран
Подільського району в міс

М.І. Чепель

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

Опис проекту
для реалізації у 2018 році.
Соціальний захист ветеранів усіх р івнів.
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
1. Загальна інформація про громадську організацію:
д;

створення

предмет діяльності

23 листопада 1993 року
Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних,
вікових інтересів членів організації.

структура та чисельність

Організація будується по адміністративно-теріторіальному
принципу, у структуру входять відокремлені первинні
підрозділи, які не є ю ридичними особами.

Загальна чисельність - 9242 особи,
в т.ч. учасники війниінваліди війни -

1396 осіб,
151 особа,

діти війни -

5147 осіб,

ветеранів праці -

2035 осіб,

______________________________ інші пенсіонери д ^ р е л а фінансування

513 осіб.

бю дж ет Подільського району м. Києва_______

наявність ресурсів для виконання проекту
бю джет міста Києва
досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів
25 років

2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту
Мета проекту полягає у забеспечені взаємодії м іж районною державною адміністра
цією та організацією ветеранів Подільського району в м. Києві, яка направлена на______
вирішення питань з розвитку району та підтримки громадських ініціатив, підвищення
рівня соціального захисту незахищених категорій населення, сприяння розвитку
громадського суспільства та забезпечені участі громадкості в організації та проведенні
соціальних заходів до державних свят та визначних дат, соціальних акцій із залученням
коштів бюджету.
Брати участь в військово-патріотичній роботі, проводити зустрічі, уроки мужності,
уроки історії Другої Світової війни з молоддю загальноосвітніх навчальних закладів,
допомагати в створені та відновлені музеїв.

2.2.
Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)
Ветерани всіх рівнів, (чоловіки-30%, ж ін о к - 70%).

Еі^.іи реалізації

Опис заходів для здійснення
етапу

Термін
реалізації
етапу

Результати
здійснення
етапу

Робота по залуче

8.05.2018 покладання квітів

нню ветеранів

до монументів та памятників

перемоги над

до участі в соціа

взяли участь 300 осіб.

нацизмом.

льних заходах

9.05.2018 р. 100 осіб взяли

Залучення молоді до

до державних

участь у покладані квітів

підтримки вікових

2018 рік

свят та визначних до м онументу Слави, інші
дат.
заходи згідно плану роботи.
Надання підтрим

Привітання ювілярів, та відзна

ки та допомоги

чення державних свят:

Увічнення памяті

традицій.
2018 рік

Активна участь людек
похилого віку в

о ^ н о к и м та мало організація концертів силами

житті Подільського

забезпеченим

підшефних шкіл та Рад ветера

району та міста

членам

нів. Організація вечорів відпо

Києва.

організації

чинку, відвідування музеїс та
екскурсій. Розгляд заяв пенсі

«заціяХ?^
рамГ

онерів по питаннях ЖКХта
пенсійного фонду. Сприяння
в отриманні матеріальної
допом оги від депутатів

і

місцевого призначення.
Здійснення герої

Проведення тематичних

ко-патріотичної

заходів, екскурсій по місцях

діяльності.

бойових дій.

Сприяння

Виявлення одиноких та

волонтерського

хворих ветеранів, допомога у

руху.

вирішені побутових проблем

2 018р.

Збереження пам'ят
ників і меморіалів.

2 018р.

Ефективне вирішення
проблем ветеранів.

2 '5 '

в

м іс т і

2 . 6.

p e c T p bcHrPZ

)
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РЄСГ ' прим іщ ення' оргтехніка, місцеві депутати та Подільська районна
Києві Державна адміністрація.

Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та
якісні результативні показники).

Задоволення суспільних, зокрема економічних, законних соціальних, творчих, вікових
культурних, освітних інтересів членів організації ветеранів.
Привітали більше н іж 500 ювілярів, 100 чоловік пройшли медичне обстеження
(зір, аналіз кров, на цукровий діабет, поміряли тиск і отримали пораду фахового
лікаря). 500 ветеранів отримали пасхальні кекси до Великодня за підтримкою
Подільської Держадміністрації. 200 ж ін о к провели зустріч "Ж інки активісти
Подільського району" присвячену 8 березня, силами ветеранського хору
"Подоляночка" організували цікавий концерт. До Дня Перемоги в кож ном у
м ікрорайоні пройшли святкові заходи за допом огою депутатів більшість
учасників війни отримали листівки та харчові набори, ветерани своїми
силами організували концерти та вечори зустрічі.

2.7.

Можливості поширення досвіду реалізації проекту.

Цей проект відповідає чинном у законодавству України та Статуту Організг
ветеранів України та поширює свою діяльність на території України.

3.
№

Кошторис проекту
Назва статті витрат на

п /п

1.

2.

реалізацію проекту

Кіл-сть
один.

Ціна за
одиницю грн.

Матеріальне заохочення:
Голова організації

1

1800,00

21600,00

Відповідальний секретар

1

1500,00

18000,00

Бухгалтер

1

1700,00

20400,00

Голови первинних організацій

8

1473,00

141408,00

1658,98

49770,00

Оплата теплопостачання 2018р.

30 Гкал

рахунки за 2017р. виставлені в січні 2018
3.

Оплата водопостачання 2018р.

22628,00
7 м3

28,00

рахунки за 2017р. виставлені в січні 2018
4.

Оплата електроенергії 2018р
Абонентна плата за телефон 2018

9100 квт

2,75

Експлуатаційнй витрати м.кв

25025,00
1819,00

6 номер

95,00

рахунки за 2017р. виставлені в січні 2018

6.

196,00
30,00

рахунки за 2017р. виставлені в січні 2018
5.

Вартість
грн.

6840,00
494,00

329,8 м

4,216

16685,00

7.

Вивіз сміття

6

98,00

588,00

2500,00

10000,00

конт.
8.

Оплата канцтоварів для 8 первин.орган,

4

(бумага, бумага для факса, листівки для

квартал

привітання ювілярів, бланків грамот...)
9.

Оплата позовних вимог по теплопостачан
мкр № 2 вул. Оболонська- буд. 39а N921/2-2047

7178,04

Хорива 45- № 21/1/993

6324,88

гаряче водопостачання Хорива
10.

Оплата оренди приміщ ень

1625,80
6, грн

Загальна сума

1,00

72,00

350683,72

Голова організації ветеранів
Подільського району м. Києва

М.І. Чепель

Звіт

Організації ветеранів Подільського району м. Києва
про використання бюджетних коштів за 2017 рік.
Основна мета діяльності Організації ветеранів спрямована на всебічний захист прав
соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.
Для виконання поставленої мети Організація ветеранів здійснює такі завдання:
представляє та захищає свої законні інтереси у державних органах влади і громадських
організаціях, всіма законними засобами домагається виконання передбачених
законодавством соціальних прав і пільг членів Організації, надає (в межах можливого)
юридичну, організаційну, матеріальну та іншу допомогу своїм членам, здійснює
благодійницькі заходи, сприяє поліпшенню медичного обслуговування, турбується про
героїко-патріотичне виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь.
Для здійснення
статутної діяльності Організація ветеранів орендує нежитлові
приміщення для первинних організацій, згідно укладених договорів.
План витрат на 2017 рік та використання бюджетних коштів в 2017 рік наведенні в
додатку до Звіту на 1 аркуші.
Проведено аналіз збільшення планових витрат 2018 року в порівнянні з 2017 роком.
Плануємо в 2018 році матеріальне заохочення для голів первинних організацій, які
самовідданою працею зміцнюють ветеранський рух.
Збільшення оплати за послуги господарського призначення зумовлене збільшенням
тарифів.
За 2017 рік та перше півріччя 2018 року Організацією ветеранів за участю та підтримки
депутатів Київради і спонсорів проведено 15 заходів на які було запрошено більше 1000
ветеранів всіх категорій. На всіх заходах панувала святкова атмосфера (концерти силами
ветеранів та учнівської молоді), ветеранам вручені подарункові набори. Кожного місяця в
первинних організаціях проводяться заходи з святкування та поздоровлення ювілярів
(чаювання та привітання ювілейними грамотами, які придбані за кошти членів Ради
ветеранів).
.
.
Рада ветеранів постійно організовує екскурсії в Букрин, Лютіж, Борщі, Житомир,
Кагарлик, Почаїв, Вишгород, Страхолісся, музеїв Другої Світової війни, а також відвідини
кінотеатрів, театрів за рахунок спонсорів.
Ветерани організації приймають активну участь в військово-патріотичному вихованні
молоді району. Проводять зустрічі ветеранів з школярами, проводять уроки мужності,
уроки Другої Світової війни, д о п о м а г а т ь у створення та оновлениі музеїв.^ Ветеранами
первинних організацій підтримуються тісні зв’язки з керівниками шкіл №3, №257, №124,
№17, №45, №63, №6, №93, №193, школою мистецтв імені Турчака, фінансового ліцею,
який знаходиться за адресою: проспект Свободи, 17а.
Центр волонтерського руху району «Пенсіонер» об’єднує в своїх рядах 125 волонтері
Центр працює на принципах: «ветеран-ветерану», «молодь-ветерану», «ветеран-молоді»
тісній співпраці з адміністрацією Управління пращ і соціального захисту населення.

М.І. Чепель

Видатки за 2017 рік по м ікрорайонах та план витрат на 2018р.
Види
витрат

План
витрат 2017 р

експлуатаційні

10356,00

електроенер

29477,00

тепло

50280,00

Офіс
Хорива
2786,64
23174,89

МКР №2

МКР № 6

Оболонсь

М остицька,

1027,68
9225,99

Нивки

Виноград

МКР N94 та
№5

всього
витрачено

План
2018г.

612,72

1060,32

2260,2

2608,08

10355,64

16685

2160,03

575,44

245,89

24675,68

27657,04

26844

3580,00

5442,75

8323,27

49746,90

72398

120,45

226

477,30

588

вода

150,00

вивоз сміття

477,00

157,86

34560,00

34560,00

34560,00

201408

6720,00

6039,97

6039,97

7334

Матер, заохочен
Послуги Звязку

120,45
79,86

79,86

79,86

79,86

канцтов

10000

позовні

15128,7

оренда

72

ВСЬОГО

)

132020,00

66719,36

10253,67

6432,61

7278,82

10909,22

27363,62

128957,3

350683

ЗВІТ ЗА 2017 рік
Первинні орг.

УБД
Чисел. На Чисел на
01.01.2017 01.01.2018

Інваліди
війни

учасн
Війни

ВП

135
132

333
442

234

56

138

658

ДВ

інші сил

вдови

інші
пенсіон

Прий
нято

25
10

19

86

12

15
79
8
32
39
74
13
96

структури

МКР №1
МКР №2

796
948

781
924

6
14

МКР №3

1085

1042

28

29
20
14

МКР № 4, №5

1101

1055

18

10

163

260

598

50
4

МКР № 6

1024

1032

32

19

141

200

598

10

32

Виноградар

1273

1325

49

15

127

120

864

122

28

Синеозерний

1136

1126

22

12

123

204

701

37

27

Нивки

953

1022

9

15

63

141

751

5

6

Ленкузня

535

15

59

518

12

10
7

176

Річков.флот

485
450

75

138

225
212

9369

9242

205

151

1191

2035

5147

ВСЬОГО

)

306

2

32

виб, в
інш,орг

7
6
4

5

0
6

228

222

0

63

356

22

пішло
3 жит

ЗО
96
45
78
27
22
23
22
50
68
461

одино
90
63

важко
потреб
хвор
д ол о м
82
95
48
112

130

37

120

30

50

450

235

800

52

22

35

230

314

96

74

61

8

2
4

20

5

28

1049

534

1710

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»

вих. № 21/2-2047
від «05» червня 2018 року
О рганізац ія ветеранів
П одільського району міста К иєва
04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 45/24
ВИМОГА ПРО СПЛАТУ БОРГУ
w Г0СП0ДаРСЬКИМ сУД°м міста Києва 16 квітня 2018 року видано наказ № 910 / 7511/18
)рганізаци ветеранів Подільського району містя К и Л „
№ ^10/2511/18 про стягнення з
основного боргу за комунальні послуги з ^
К° РИСТЬ ПАТ «КИІВЕНЕРГО» 4 238,97 грн.
« м ір і 2 400,39 грн., З % річних у розмірі 36 2 ,4 ?™ Г та“ ™ у Ї Т
“ ’ ШфлЯЦІЙНу с™ д о в у боргу в
>азом складає 7 178,04 грн.
’
У у удових витрат у розмірі 176,20 грн., що
f

X

t a

129-1 КоНСІИТуцІЇ

« w n d рішення е обов'язковими до виконання „а всій

Однак, станом на сьогоднішній
іевиконаним.

,айо „ і г г ^ и~

s
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s

u

________

f

f
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s
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звернутись до ш “

Кисві ь
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1z ïïz s z E z s
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стягнення на майно

Стягнення за виконавчими
3
™ ПРИМУС° ВШ РЄаЛІЗаЦІЇ'
а іноземній валютах, інші ц і н ш с т ' Т т о м ™ і 1
Р У ЧЄРГУ “ К° ШТИ б° рЖНИКа У національній
фінансових установах.
’
кошти на рахунках боржника у банках та інших
Крім того повідомляємо Вам, що згідно із гт
,
-.г
мисне невиконання вироку рішення ухвали ппр
нального кодексу України передбачено, що
■ерешкоджання їх виконанню к л асться n Z l ТОСТан0,ви CW , ™> набР ™ законної сили, або
■інімумів доходів громадян або иозбавденням воді на"^ Т ^ о Т р Г в '“ т
неопоДІ™ У в™ ’1
а наявності вказаних дій з Вашої сторони ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» вимушрир я
іравоохоронних органів із заявою иро здочин та про захист своїх
Д°
іержавної в и Г и Г ч Г с “
™
Г е 3 1 я " Х с а“ ™ СТЯГНЄН" Я ВаШИХ К° ™ В Ма™ а °рганом
иконавчого збору у розмірі 10% від суми боргу ПАТ Ж И ЇВ Е Н Е Р Г о / Р° ЗМ'Р1 2%и ШД Су™ боргу•
"дати™ вищезазначену заборгованість зГ р іш ен 'їїм ^
ун»:
* “ Д° 6Р° ВІЛЬН0
о ш о р и и — бодг—за централізоване опалення v позміоі 4 21Я 97
АТ <<к ш в ЕНЕРГО» (м. К иїв , пл. і . Франка 5 код ЄДРПОУ n n n n n t
Гр" ‘ ~ одеРжУвач:
М лії-Головне управління по м К и г м Z і Г - ’
я
00131305) ’ Ра*Унок № 260303062201 у
іо /
•
. ,
’
Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 32266Qіа т 1 Д іТ е ш р г о ? Г к и і Г Г ф р а 5 /Я ° о ° д S
"
5 т з Т о 5 ^ ‘>'° 7 г р ; ■’ одержувач
ІАТ «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851.
ЄДРПОУ 00131305), рахунок № 2600318724 у
Y Р ^ і виникнення питань, Ви можете звернутися до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО)
і. Київ, вул. Мельникова, 31, каб. 216, тел. 523-47-09.

!/
Представник ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

. їтеранів
Подільського
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Вик. Корнійчук М. В.
тел.: 523-47-09
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ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
0 1 0 3 0 . м.КиТв, ву л .Б .Х м ел ь ііи ц ь к о го л44-В , тел . (044) 2 8 4 -1 8 -9 8 , E-m ail: in b o x @ k L a rb itrg o v.ua

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ
03.05.2018

Справа № 910/2468/18

Господарський суд міста Києва в складі головуючого судді
Літвінової М.Є.
за
участю
секретаря
судового
засідання:
Яроменко І.В.
розглянувши у спрощеному позовному провадженні матеріали справи
за позовом Публічного акціонерного товариства "Київенерго"
до Організації ветеранів Подільського району м. Києва
про стягнення 4 562,88 грн. t
Суддя Літвінова М.Є.
Представники учасників справи:
від позивача: Іващенко О.В., за довіреністю;
від відповідача: Гладун М.А., керівник.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Публічне акціонерне товариство «Київенерго» (далі - позивач) звернулось до
господарського суду міста Києва з позовом до Організації Ветеранів Подільського району м.
Києва (далі - відповідач) про стягнення 4 562,88 грн.
•
Обгрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач вказує на те, що він надавав
відповідачу комунальні послуги з централізованого опалення, які відповідачем в повному
обсязі оплачені не були, внаслідок чого за ним утворилась заборгованість. У зв’язку з цим,
позивач вирішив звернутись до суду з даним позовом за захистом своїх прав та законних
інтересів.
Згідно з пунктом 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України
справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб є малозначними справами.
Частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України встановлено,
що малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.
Відповідно до частини 1 статті 250 Господарського процесуального кодексу України
питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в
ухвалі про відкриття провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 року відкрито провадження у
справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з
викликом представників сторін. Судове засідання призначено на 211.04.2018 року. При
цьому, суд зобов язав відповідача подати відзив на позовну заяву з доданням доказів, що
підтверджують викладені в ньому обставини протягом п’я т н а д ц я т і^ д н ів г^ т ія вручення
ухвали про відкриття провадження у справі.
В судовому засіданні 11.04.2018 року оголошувалась перерва до 0 3 .0 5 :2 0 .1 8 ^ .
В судовому засіданні 03.05.2018 року представник п о з и в а ^ а д ^ ^ У Щ ^ в д а ^ п о з о в н і
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вимоги та просив суд позов задовольнити.
Представник відповідача позовні вимоги Публічного акціонерного товариства
"Київенерго" визнав повністю.
У судовому засіданні 03.05.2018 року, відповідно до ст. 240 Господарського
процесуального кодексу України, судом проголошено вступну та резолютивну частини
рішення.
'
Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні
обставини, на яких грунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, що мають значення для
розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, ВСТАНОВИВ:
01.04.2013 року Організації ветеранів Подільського району м. Києва (орендар) та
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (орендодавець) укладено
договір № 2874/13 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду ,
відповідно до п.1.1. орендодавець на підставі рішення Київської міської ради від 28.02.2013
року № 51/9108 передає, а орендар приймає в оренду нерухоме майно (нежитлові
приміщення), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва,
яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива/Почайнинська, 45/24, для використання під
розміщення ради ветеранів.
01.04.2013 року орендодавець передав, а суборендар прийняв в оренду згідно з
договором оренди № 2874/13 від нерухоме майно (нежитлові приміщення), що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке знаходиться за адресою: м.
Київ, вул. Хорива/Почайнинська, 45/24.
Як вбачається із матеріалів справи, Організація ветеранів Подільського району м. Києва
є споживачем послуг з центрального опалення в приміщенні за адресою: м. Київ, вул.
Хорива, 45/24.
16.08.2017 року ПАТ «Київенерго» звернулось до відповідача із Вимогою № 21/1/6149
від 16.08.2017 року про сплату заборгованості за надані послуги з централізованого опалення
до нежитлових приміщень та суб’єктам господарювання в розмірі 4 562.88 грн.. до якої
долучив рахунок па оплату №021007012460100/06/2017/2 від 30.06.2017 року на суму 4
562,88 грн. та розрахунок боргу.
Однак, зазначені вимоги залишені позивачем без відповіді та задоволення, що стало
підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.
Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що незважаючи на відсутність між
ним та відповідачем договору, у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року він надавав
послуги з централізованого опалення відповідачу за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 45/24, на
загальну суму 4 562,88 грн. ^
Відповідач, в свою чергу, позовні вимоги визнав в повному обсязі.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується
на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в
їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають
із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не
передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.
Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання
та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і
споживачами, а також їхні права та обов'язки визначає Закон України «Про житловокомунальні послуги».
За змістом статті 1 вказаного Закону комунальні послуги - результат господарської
діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридиупоїі^соби у забезпеченні
холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, чопаленням, а
також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому закойодайством;
виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльнос^і.щшго Н а д а н н я житлово'ї ї ]
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без поважних причин Та неподання заяви про розгляд справи за й З ы д с ™ о с “ або
неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням!закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі
ГапелТ У— ЯЗКУ 3 ШДМ0В0Ю позивача «ІД позову і така відмова визнана судом), у тому числі
в апеляційній та касаційній інстанціях.
Оскільки при поданні позову позивачем внесено суму судового збору в більшому
розмірі, ніж встановлено Законом України "Про судовий збір" суд вважає за л о п Г ^ е
повернути Публічному акціонерному товариству "Київенерго" з Державного бюджету
країни надмірно сплачену суму судового збору у розмірі 1 573 59 гри
Керуючись статтями 129 °3? 233 916 9 'П
оло г ’
ктр^ру
*
~
’
2-3 ,> 2:>° ’ 240 1 оснодарського процесуального
кодексу України, господарський суд міста Києва,ВИРІШИВ:
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Стягнути з Організації ветеранів Подільського району м. Києва (04071 м К и т
вулиця Хорива, будинок 45/24, ідентифікаційний код 21477736) на користь Публічно™
акціонерного товариства «Київенерго» (01001, м. Київ, площа Івана Франка будинок 5Д нтифікацшнии код 00131305; рахунок №260303062201 у філії ГУ по м. Києву’та Київській
о ласті
«Державний ощадний банк України», МФО 322669 одержувач
ПАТ

“ " ‘Т с Г г и у т и З 0 <ЧО™РИ ™СЯЧІ ПЯТС0Т Шістдесят дві) ГРН- 88 коп- основного боргу.
.
гнути з Організації ветеранів Подільського району м. Києва (04071 м Київ
улиця Хорива, будинок 45/24, ідентифікаційний код 21477736) на користь Публічного
акціонерного^ товариства «Київенерго» (01001, м. Київ, площа Івана Франка будинок 533485И1 оКя е ШНИИ К п а 0т011 1305; РаХуН° К №2600223590 в ПАТ «ПУМБ», м .’київ МФО <і
д
’ деРжУвач - ПАТ «Київенерго») 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн 00 коп ^
витрат по сплаті судового збору.
V/
г дві; грн. ии коп.
4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
5. Повернути Публічному акціонерному товариству «Київенерго» (01001 м Київ
площа Івана Франка, будинок 5; ідентифікаційний код 00131305) з Державного бюджету
України судовий збір у розмірі 1 573 (одну тисячу п'ятсот сімдесят три гри б Т к о ?
с п л а ч е н и й н а п ід с т а в і п л а т іж н о го д о р у ч е н н я № 2116973402 від 11.10.2017 о р и г ін а л як о го
знаходиться в матеріалах справи.
6. Відповідно до статті 241 Господарського' п р о ц е с у а л ь н о ^ ^ о ^ « с у 3ІІ^п^М і пііпрнно
господарського суду набирає законно); „
після закінчення
II \ ра" онУМ-Києва Ї ^ І Ї
ь

Я а

Відмови у відкритті чи закриття апеляційного п

повернення апеляційної скарги

апеляційної інстанції за наслідками апеляційного п ер егл яд Т ^
ПРИЙНЯГГЯ П° СТаН° ВИ ^
/. Відповідно д о частини 1 с та тті
апеляційна скарга на рішення суду п о д а с т ь Г м о Г Пр° ЦЄСуального кодехсу України
проголошення. Якщо в судовому засіданні є ™ огоТп
° М ДВаЛиЯ™ ДНІВ 3 дня
частини рішення суду, або у разі розгляду сп™ °лош.ено лише встУпну та резолютивну
(виклику) учасників справи, зазначений^ с ™ к обчисл“1“ " " " ИТаННЯ) бе3 " “ ^ « и с н н я
судового рішення.
Р
числюється з дня складення повного
8.

З г ід н о

з

п ід п у н к т о м

17 5

пунк-™

17

„

•

Господарського процесуального кодексу Укоаїни в п Г ^ і
“ Перехідні положення”
№ 2147-V III до дня початку функціонування р”
*ону України від 03.10.20і 7
телекомунікаційної системи апеляційна скарга на ш ш е н н ^ 01 СуДОВОІ ш Ф°Рмаційноапеляційного господарського суду через госполяпгкї “
СУДУ ПОДається до Київського
Діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
°УД М1°Та КИЄВЗ 33 пРавилами> Що
Повнии текст рішення складено та підписано 21.05.2018 року.

Суддя
М.Є. Літвінова

а
Рахунок „а оплату № 021007012460100/01/2018,1 від 31 січня 2018

----- *-------иконавець

О.

вул. Хорива, буд. №45/24, оф. 246
Подільський район, Київ 04071

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиБіІБжиїВЕНЕРГа-

ОІООІ^Киї^п^ечТрс^киї^^н^^ин'' М'|КИЇВ Т3 Київської області, МФО 322669
за ЄДР П о Ж

Г з Г й Ж

І » а^ ' Й

-Ю0533624Г

поживам

: : : в д и х і

:

~

:

:

:

п—

1

Всього із ПДВ:;

сього найменувань 2 на суму 1625,80 грн
’ т ча ППВ Чп в7 ^ ЬС° Т даадцять п'ять гР " ^ « ь 80 копійок
т.ч. п д в . Д вісті сімдесят гривень 97 копійок

Виписав(ла): Керівник ДепПТЕ СВП "КЕК" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО1

53

Директору Структурного підрозділу «Енергозбут»
КП «Київтеплоенерго»
Лопатіну К.О.
01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15 А.
Копія: Директору Комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського району м. Києва»
Крикуну А. Є.
04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 36.

Організація ветеранів Подільського району м. Києва, просить Вашого рішення
відключити централізоване постачання гарячої води за адресою: 04071, м. Київ,
ґ~ \

вул.Хорива,буд.№ 45/24,оф.№246, Договір № 021007010020100, код ЄДРПОУ
21477736.

З ПОВАГОЮ,

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ BETE
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М

М.І. Чепель

