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до Порядку вiдбору громадських
органiзацiЙ для надання

фiнансовоi пiдтримки з бюджету
MicTa Киева

Заявка на ylacTb у конкурсному вiдборi

Повнiстю вiдповiдае

160.000 (додатково 1З0.000 грн власнi i залуrенi
кошти Кrrубу ICKPA на харчування, обладнання,

АКВАПАРК, Ki

,Щопускаеться залишити лише ltr\РТИНГ для
100 дiтей на суму 10.000 грн
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гвOм€дськоl органtзацlt /

2018 року

Щитяча громадська органiзацiя дитячий
(ICKPA)

громадськоi органiзацii, що
конкурсну пропозицiю

Патрiотичне вихованнява прiоритетного напрямку

.Щитяче свято <<rЩень юного прiорчанина

вiднiсть проекту оперативним
м, завданням та заходам Стратегri

MicTa Киева до 2025
ьна сума витрат для виконання
iзацiТ) проекту, тис.грн.

iKyBaHe фiнансування з бюджету
ста Киева, тис.грн.
iнiмально необхiдний обсяг витрат

виконання (реа-гriзацii) проекту,

Серпень - вересень 2018ни реалiзацiТ
04074rКиiЪ, Брестська 26, тел.

4б0959б, моб. 0961709630,
ukr.net

громадськоi органiзацiТ

, факс, e-mail

масловськпй Микола Мшхайловичiзвище, iм'я, по батьковi голови
ькоi органiзацii

реестрацii заявки

/r/iйний номер KoHKypcHoi

fu/р,/' р/

(п.I.Б.)

внюеться Органiзатором конкурсного вiдбору
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юстицii м. Киевi
к12> 2001 року

iйний ]ф 0зб

к управлiння
Пилипенко А.о.

ЗАРЕ€СТРОВАНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Установчими зборами

дитячого кIIубу KICKPA"
23 липня 2001 року

Протокол Jtlb 1

Спiвголова Ради клубу

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Першою конференцiею (другий етап)

дитячого кпубу KICKPA"
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Спiвголова Ради клубу
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ч*_:Yтзlц*, нАзвА, стлтус I юр,цдичнА

зр8ку, емблему.

АдрЕсА оБ,€днАння громАдян 

Д'J

iмеrrувашrя та Еазва д{тячопо r<лубУ r,IСФ;ъадiлi по тексту - клуб).,1, Повне паЁшлеrцвfiIuя Кrrубу: " 
vJ rа4v,ц,',/ ul,l"luд lto текст)

, ТУаД.ъка орrаrriзщiя длtтячий клуб dскрд).1.L_С*рочgне найплеlrр** Krryoyi ДК 
-ЙЪЬД,

.2 Назва кrryбу:

.2.1 Повна нЕвва клубу:

} е юрIцичною особою, мае самостiйнlй баlrаrrс, розрЕlхунковий та iнщ
:лЖ:,Уrgаi''И 

Та За КОРДОНОМ, ПеЧатку, IIпЕlмп та блштlgл вст€I}IовJIе}Iог(

|.2.

"Про ;J.Tf ^Жi"#_:-_ут:::_::Фцаliею.|чаiни,ЗакономУкраiнln "b-J::.t l
ш.гlг|rа *}.lкuнoм УкраНи 'rГфо МолодiЖнi та дитячОРГаНiЗШlii", ЗаКОНОДаВСТВом УкраЙ rа дitсним CTaTvToM_ пiйоrrтгiСтатутом. .Щiйсншi

';Ж,rРо*ал."*u оп;шrrз$я .щтяшй шуб ({Iскрд,,'
.2 Скорочева Еазва кlryбу: ДО Ж;;Cкi';i'i

вцзначае пiдстави оргалiзацii та дй*"о""i, ;;;;; й"Нll"Т;#rхlН
- дитячIа Iромадська органiзацiя.

Статуг
клубу.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7,
1.8.

;;;.J";;#;ж-frювуе спорiдпеlт документалliю, майпо та фiнанси дjIя спiвпqдаючlо
цiлей.
стъ кrrубу поЕIIrрюеть!я на територiю Подiльського району MicTa Киевачна адреса к.гrубУ; 04а74. КиiЪ - 74,Брестсъка 26.

взаемодiе з iншими датлшми органiзацi:ши, з дитяqими навчальними

:iл"'ЖТж^_*u,TР_lyT"u*", органiзацйи t';;;Ъвами, як

е негrрнбутковою орrанiзадiею.
1. мЕтА тА злвдАння

створюетъся дtя шокращешня дозвiлrrя дiтей i всебiчноi iм допомоги, дJIяlня ix iHTepecb.
та завдЕlIIня кгrубу:

tя у дiтей позЕтивнЕх рис xapalýepy;

у 11:?yj::: 111 
бr,пьш ф-тdЙ i повпоцiнного вiдпочинку;"Jэtя дiтей HOPMaJ'{ пов9лil*ки i рiзншr навикiв-'rц 

"*'"Иrrой"*у,ltудожнiй творчостi, ВцрощJrванню i доглядr за тваринами iнавчанн,I роботi. з допомiжними засобами i знардддями дозвiлля.загартуваЕЕя, гНснiчних зл(одi" тЦ час гrрilIi таЪiйочиф,
п i допомога щ}и iпдивiдуатrъ"ооrу i ciMeaHoM] вiдпочинlry дiтей;

99fI рАди кJrуБу тА ii llовновлйь^ftrЬ.
НЯ ЗМIН I ДОПОВНЕЦЬДО СТАТУТУ
Y_:I л'.g:y?етъся 

на пiдставi саллоуправлiнняо пшлрокоi демократii
, активноi участi qrrенiв шrубу, rx батъкiв та спiвпрацюючIо( з кцубом уi ycix питанъ.

-а 'Иао*л..-42z-;

1.

1.

1.

1.



з.2.
Kepi
п

пiзнi
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при
загал

ищим органом управлiння клубом е конференцiя, яка скликаеться
1Цrlо' клубу i проводиться не рiдше одного разу на piK. Лише приr 

-J 
J дllщw ll]J

l

::y":л""]" 
заходiв на вимоry *.р1""rцтва клубу, np, ,or"p.o*eHHi yciчленi

r\v}/rDlrtrчrDcr I\JrJt,J, LLPи rrurrеРеДЖеННl УСlХклубу за три днi, можуть скликатись зага-гlьнi ,Оор", .rо""оъч*еншI яких
чне повноваженням конференцii. Конференцiя також проводиться на вимогу
пе 10 о/o членiв клубу. Якщо вимога проведення конференцiij не виконан4 то
tl учасники маютъ право caMi скликати конференцiю, обравши делегатiв не
як за три днi до ii проведення. Щiяльнiсть Кrrубу може Ъуr" оскаржена до

виключнот компетенцii конференцiт (загальних зборiв), якi правомочнi за
ocTi 2lз делегатiв конференцii, або бiльше половини членiв клубу на
ж зборах, вiдносяться, якщо рiшення прийняте не менш якзl4голосiв:
ляд з€UIВ i скарГ на рiшеНня, дii i бездiяльнiсть керiвних органiв кJIубу,
,ня ix рiшенъ, ухвалення рiшень по ik виконанню;

tщим органом управлiння мiж конференцiями (загальними зборами) е Рада
яка обираеться конференцiею (загальними зборами) стро*опл 

"u 
З роки (без

)сити змiни до складу Ради), i проводить засiдання не рiдше одного р€ву на
складу Ради клубу входять 5 рiвноправних спiвголiв, тiльки один з яких

ти повнолiтнiм, розподiл обов'язкiв мiж якими визначаеться конференцiсю
ими зборами). Рада клубу на cBoik засiданнях, якi правомочнi при
locTi бiльше половини членiв Ради, приймае рiшення без використання
зв'язку бiльшiстю голосiв вiд ycix членiв Ради з органiзацiйних, майнових
цчуженЕя), побутових, правових та фiнансових (беЪ вiдчуження) питань в
клубу, якi не входятЬ до викJIЮчноi компетенцii конференцii (загальних
Рада звiтуе перед конференцiею (загальними зборами) Ha^ix вимогу, аJIе не
rЩНОГо разу на piK. ,,Щiяльнiсть Ради може бути оскаржена до коференцii
иХ зборiв), абО до судУ (iнших органiв згiдно чинного на 

-YKpaiHi

авства).

ЕНСТВО У КЛУБI. ПРИЙОМ В ЧЛЕНИ КЛУБУ I,я з нього. прАвА I оБов,язки члЕнIв клуБу.
и клубу можуть бути особи вiд б до 18 poKiB. особи старшого

ожуть бути членами клубу за умови, Що ix кiлькiсть не ,"рЁ""щуu
частину загальноi кiлькостi членiв клубу. ,Що членiв клубу

дiти вiд б до 18 poKiB, якi прожив€lють або навч€tютъся уькому районi MicTa Киева не пiдставi ik заяви, при погодженнi з
1

Статуту та внесення змiн i доповнень до нього;
чення розмiру вступних, членський i цiльових BHecKiB;

та заслуховування звiту керiвництва клубу про його дiяльнiсть та

ня планiв роботи клубу i використання фiнансiв та майна для
ння цих запланованих заходiв;

керiвництва клубу i розподiл обов'язкiв мiж ними;
eHHrI почесних членiв клубу;

pi ння про створення та реорганiзацiю клубу, роздiл клубу, питання майна,
про ворення в cTpyкTypi клубу пiдприемств, органiзацiй i пiдроздiлiв, про
припи ня дiяльностi клубу.
3.4. в

скасу

клубу,
права
piK.
може
(загал
при
засобi
(без

роботi
зборiв

рiдше
(

Зако

4.
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п погодженнi 3

спiв
4.з.

ви

вiд

фото i

IHKУ, дискотек, перегляд навч€rльних, розваж€rльних програм i
льмiв, органiзацiя комп'ютерних iгор i спортивних змагань

кiноапаРатури, комп'юТерiв, спортивНих засобiв для iгор i iru.u"",
ртних засобiв, засобiв по приготуванню iжi, рибалiського i
чного знаряддя та iнше;
iзацiя i допомога в проведеннi навчання навичкам

i, в похiдних умовах, при заняттях спортом i
Hi;

пiд час вiдпочинку
пiд час iгор, при

вництвом клубу. Вступ неповнолiтнiх BiKoM до 10 poKiB здiйснюеться за
пи овою згодою батькiв, усиновителiв, опiкунiв або пiклувальникiв.

iншимИ дитячими органiзацiями ix члени можуть бути
ами клубу i навпаки за ik згодою.
ибуття з клубу здiйснюеться на пiдставi з€lяви його члена, при
ематичнiй несплатi членський i цiльових BHeckiB, при припиненнi ръботи
rбi i Hey,lacTi в обов'язкових заходах клубу, в зв'язку з дiяльнiстю, що не
,вiдае MeTi клубу та його Статуту, при досягненнi повнолiтгя, якщо член

не входить до його керiвництва, не був засновником клубу, не став
iюючим з клубом, не являеться почесним членом клубу.
клубу мае право приймати }часть у його заходах, обиратися та

оби kepiBHi органи клубу, обговорювати на загальних зборах та
вирi вати Bci питання дiяльностi клубу.

4.4. ч, ен клубу зобов'язаний виконувати вимоги Статуту, Своечасно
с увати членськi внески, приймати }часть в обо'язкових заход€tх клубу,

tувати прийнятi клубом та його керiвництвом рiшення.

5. дIяльнIсть клуБу
уб створюеться для покращеннrI дозвiлля дiтей i не е суб'ектом

цiйноi дiяльностi з метою одержаннrI прибутку.
5.2. членiв клубу, позаклубних дiтей i ik батькiв клуб проводить свою

icTb в напрямках, якщо вони не забороняються чиннимдiял-
зако

--- (

вiдп
iзацiЯ i допомога В проведеннi культурних заходiв, вечорiв

--- ор iзацiя i допомога в проведення туристичних походiв, походiв
вих1

допом

,о 
днrI, виiъдiв на природу на територii Украiъи i за iT межами;

iзацiя i допомога в проведеннi масового вiдпочинку i масових свят з

ою метоЮ 1 з метою загартування та вiдпочинку до таборiв працiта Bi КУ, до санаторiiЪ, баз вiдпочинку, турбаз, екскурсiйних
тепло, iB, а також екскурсiй i поiЪдок з метою вiдпочинку i ознайомлення з

ишнiм cBiToM як на територii УкраiЪи, так i за iT межами;
--- ор iзацiя i допомога в прийомi i спi1льному Bliдпочинку дiтей i ix батькiв з
iнших oHiB Украiни i з зарубiжних держав;
--- ор iзацiя i допомога в проведеннi навчання дiтей по користуванню

ними засобами пiд час дозвiлля по використанню радiоапаратури,

транс

зацiя i допомога в проведеннi навчання по догJUIду за живою

: &-*В**ла'-/{,



Дреси
)Ю, пО розмноженню, вирошIуванню, селекцii, зберiганнi, обробцi,
BaHHi, придбанню, ловлi i збору, обмiнi i збутi домашнiх та диких

твар рослин, комах, птахiв, iншоТ живностi;
--- ор
TexHi

мате
шива
доз
при
при
напи
TeKcTi
комп'

допом
допом
--- ор
предм
по
озд

тра

нау

дозвiл
--- з
мiсце

кол ювання;
--- ор iзацiя i допомога в проведеннi iндивiдуального i сiмейного дозвiлля
та Bi инку членам клубу, ix сiм'ям i спiвпрацюючих з клубом шляхом
нада t, придбання, виготовлення, друкування, зберiганняl розмноження,

юдження, ремонту, оформленнi i завiрки, транспортування, передачi i
цii, перекладiв, переказiв, обмiну, розборцi, збуту i знищенню для

розпо

них: на i живностi, iнформацiТ, знань i iнших продуктiв iнтелектуальноi,
i культУрноi творчостi та працi, документацii i фiнансiв, цiнних i

паперiв, путiвок i квиткiв, характеристик, рекомендацiй,
зобов' ЗаНЬ, КЛОПОТаНЬ, ЗаЯВ, ПРОХаНЬ, ВИМОГ, ГаРаНТiЙ, ДОВiДОК, ДОЗВОЛiВ,

н, угод i договорiв;
--- ор iзацiя i допомога В проведеннi реклами, маркетинry, розпов-
сю
д

iчна допомога дiтям, iх захист i вiдстоюваннrl ik iHTepeciB;
прохання мiсцевих Рад, пiдприемств, установ, органiзацiй, навчальних i
вниХ закладiв, дитячих колективiв i приватних осiб клуб органiзовуе
ш поза клубних дiтей i ik батькiв;

чинного на Украiъi законодавства про вибори на прохання (пропозицiю)

Juд i виборчих комiсiй кrryб надае кандидатури у"ý
s$tctt t кандидатiв у депутати i приймае )ласть у формуваннi

нlзацш 1 допомога в проведеннi навчання по художнiй, науковiй i
1и творчост1 при випилювання, випапюваннi, в творчостi по при-

нню та зберiганню iжi та напоiв, а також фотографуваннi, обробчi
алiВ i сировИни, рiзьби по дереву i чеканцi, малюваннi, лiпкi, ви-
, в'язанНi, пошиТтi та лагоджеНнi одяry i взуття, peMoHTi знарядь
, побутовоI технiки, меблiв i транспортних засобiв, спортiнвентарю,

готовленнi i peMoHTi iграшок, макраме, паперових виробiв i KBiiiB,
цiо i електроконструюваннi, моделюваннi, при складаннi вiршiв i

TBopiB, пiсень i музики, танцiв i театральних постанов, перекладiв
програм, складаннi навчальних, iгрових i прикладних про|рам на

, kiHo i вiдео зйомцi та iнше. ,щопомога при виготовленнi, розмноженнi,i, peMoHTi, зберiганнi, обмiнi, оформлення, збутi,
i та знищеннi отриманих предметiв i продуктiв творчостi, в тому чослi
га при придбаннi необхiдного для творчостi майна, примiщень i
жних засобiв;

:iзацiя i допомога в проведеннi навчання по колекцiюванню рiзних
iB, екземплярiв живоi i неживоТ природи, культ)фних i науковш( цiнностей,
готовленню, придбанню, консервацiТ, розмноженнi,

eHHi, peMoHTi, зберiганнi, оформленнi, обмiнi та збутi предметiв

мiсцевого регiонапьного
в ik складi,

Ёл
\.,r;i

\

самоврядування



внiшньоекономiчна дiяльнiсть клубу фунтуеться на взасмовигiдному
иiнi групами дiтей з iх продуктами творчостi, знаряддями дозвiлля,

эноi живностi i предметами колекцiонування дпя працi, вiдпочинку,
вленшt та обмiну досвiдом. основою такого обмiну € договOри,

8.З. Пl
сво

8.4.
i

8.5.
в.

)шення та угоди мiж сторонами про прийом та розмiщення груп.
ймаюча сторона забезпечуе прийом дiтей, ik розмiщенн,I 

" 
.iй'"* або на

базi, харчування дiтей, медичне i екскурсiйне обслуговування i спiльний
Iинок, бронюе квитки зворотнього виiЪду i забезrr."уЪ харчування в
i при зворотньому виiЪдi.

авляюча сторона оформлю€ групу для поiъдки за кордон, купуе квитки
Iечуе харчування i обслуговування в дорозi.
обмiнi групами дiтей допускаеться iх спiльне дозвiлля, спiльний
инок, eKcKypcii i походи, спiльне навчання i обмiн досвiдом, спiльне

та праця.

,ý"\
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РIШЕННЯ Ns1 726564ýО0ЗЗ9

---Jo*y

па пiдставi пiдпункту 133.4.5 пункту 1З3.4 cTaTTi t3З 21524411
кодексу Украiни та реестрацiйноi заяви (за формою М 1-РН).

ськА оргАнIзАцIя дитячi.IЙ клуБ ,IскрА,

ння про включеЕня до Реестру неприбуткових установ та органiзаuii
.09.1997 озцака неприбутковостi

2656 дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛСВНОГО

упрАвлIння дФс у м.киевI

КОЛЕСНIКОВ МИКОЛА
олЕгович

,ll!
I

Рilлення

Попередне
вiд 1

пiдставах

Перший нач;IJIьника
дпI у по ЬСЬКОМУ РАИОНI

Фс у м,киевI

(lтримано:

у разi вiдмови у вкJIюченнi пiдприемства, ycTaHoBIt,

установ та органiзацiй або викJIючення з Реестру.

fZ*"* /Р"
/у:

Примiрник

*Запо

присво8ння пЦприемству, ycTaHoBi, органiзацii ознаклr неприбутковостi (за результатами
вiдповiдностi неприбутковоi органiзацii вимогам, встановленим пунктом 1ЗЗ.4

починаючи з якоi визначаеться строк

N9

ontrмYг4)?r
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ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА

дитячиЙ клуь

ОРГАНrЗАЦIЯ

"IcKPA,,

фiкацiйний код
,чноi ос.оби

2|52+47l

хOдження
чшот особй

проведення державноi
рацII

ffaTa проведення державноТ
ре€с цII

1992 р.

04о74, щIсто киIв, вул.

ПОДШЪСЬКА РАЙОННА У MICTI
ки€вI дЕрх{АвнА АдмIнIстрАцlя

Номер запису tlpo включеккý]вiдомостей про
юридичн} особу ло €/{Р

l 07l l20 0ш0 00439009.

м.в. Антошшн/-?-.''

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕ€СТРАЦIЮ
ЮРИДИЧНОI ОСОБИ
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3 €диноrо дЕржАвноrо рЕ€стру юридичних осш
ТА ФIЗИЧНИХ ОСШ-ПIДПРИ€МЦIВ

ЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ ДИТЯЧИЙ КЛУВ,,rcKPA,,

tоOаtсення юрuёuчноi особа:
I\,1. китв, вулиця БрЕстськА, Будинок 2 6

:;r:;;:uСУ 
s €dаНОМУ dеРНСаВному реесmрi юрudччнах осiб mа фiзuчнltх
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ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦlЯ

органiзацii:.Щитяча цромадська органiзацiя к.Щитячий клуб (ICKPA)

Назва проекту: дитяче свято к,Щень юного прiорчанинu,)

органiзацiя дитячий клуб (ICKPA) створена в 1992 роцi для
згiдно Статуту: <органiзацii дозвiлля дiтей>>

Структура кiлькiсний склад органiзацiI:

Органiзацiя ар€жовус 30 дiтей, в тому числi 12 повнолiтнiх Почесних членiв клубу.

Керiвни проводить Рада у кiлькостi 5 рiвноправних членiв. Структура подiляеться на
напрямки, вiдповiдальними членами Ради: 1. Зв'язки з владними органами i iншими
органiзацiя
Утримання

и, предсТавницькi функцiТ. 2. Фiнансово-економiчна дiяльнiсть, обладнання.
имiщенНя. 3. ЕксКурсiйна дiяльнiсТь 4. ПроВеденнЯ туристиЧних походiв 5.

Гурткова поточна робота, проведення масових заходiв

Клуб dCKP ) - едина дитяча органiзацiя в ykpaihi, яка мае Лiцензiю на Туристичну
дiяльнiсть.

В 2005 роцi IckpA> визнана найкращою дитячою органiзацiею Киева.

,и: дитячий клуб dCKPA) багаторазовий }п{асник KoHKypciB проектiв i
десятки разi
звiтностi за

Зроблено

З 1994 року
200 до б00 теи

В 2018 року й проект перемiг в Ko'Kypci проектiв вiд кмдА з бюджетним
фi С/.ъ,;у

в них перемагав, отримував бюджетнi кошти. Правопорушень при подання
користання бюджетних коштiв не було.

:и проектiв, в тому числi:

iчно свЯто <<.ЩенЬ юногО прiорчаНинa') для 10.000 дiтей (.Щесять тисяч) вiд

fiитяча
виконаЕнrI



На

виз
вп

прr
з1

,Щодаток 3

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання
фiнансовоI пiдтримки з бюджету
MicTa Киева

Опис проекту
для реагliзацii у 20|8 роцi

че свято <<Щень юного прiорчанпна>>
(назва проекry)

ва громадсько[ органiзацi'ь яка пода€ проект

ча громадська органiзацiя дитячпй клуб (ICKPA>

гальна iнформацiя про громадську органiзацiю:

створення 09.0б.1992
дiяльностi - органiзацiя дозвiлля дiтей

ра та чисельнiсть - Станом на 2018 piK 30 дiтей
фiнансування - членськi i спонсорськi внески

rвнiсть pecypciB для виконання проекту - лiцензiя па туристичну
bHicTb дЕржКомтуРизмУ ль 2280, досвiдченi органiзатори
вiд реалiзацiт заходiв iз за_гl1..rенням бюджетних коштiв - клуб йскрдr,
аний кращою дитячою ГО MicTa Киева в 2005 Роцi. .Щесятки разiв

lB HiB2
н ня-п

Подi
нне бюдЖетне фiнансуВаннЯ вiд КМЛ\ - проеКт дптяче свято <<.Щень
)чанпна>> в 2018 роцi.

по 2018 piK клуб (ICKPA>> оргапiзував 25 свят для дiтей <<.Щень юного
нина 10.000 (десять тпсяч) дiтей

ис та обrрунryвання необхiдностi реалiзацil проекту

мета проекту - патрiотичне виховання дiтей пiд час масового свята
бiля музею Тараса Шевченка

L{iлъова група, на яку спрямовано проект (з розподiлом за статтю)
без обмеженЬ i вiдборУ вiд 10 до 15 poKiB. З них 45 О/о дiвчатка.

опис проблеми, на вирiшення якоi спрямовано проект.
гатне патрiотичне вихOвання, що прпзвело до 85_95 7о ЗРаДникiв вмвс, збройних сил i кдБ, пiд час Росiйсько- УкраiЪсько[ вiйнп 2014

2.2.

Дiт

)

2.1.



Опис заходiв для здiйснення
етапу

Результати здiйснеЕня
етtшу

Роздача по школ€lм i
КВаРТИРаN{ РеКЛаIvIНИХ
листiвок

Серпень
воресень
20l 8

.Щiти ознайомляться з

8.09
9.09

ведення свята Реестрацiя, фотографування,
змагання, харчувtlння,
нагородження,

Патрiотичне виховtlння,
ознайомлення з музеем
Шевченка, виховання

дiтей вiд 12 poKiB
змагання в АкВАПАРкУ,
KiHoTeaTpi Шевченка (BciM

дiти повнiстю завершують
змагання

Пiдведення пiдсумкiв Повний розрахунок

Назва cTaTTi витрат на

оплата змагань з
кАртингу
Оплата напоiЪ (ciK i 400 лiтрiв

Kf

k
&rh в€

"ýа\
ý\в
,.,, .,х l::j"b., Jo

",.{J l!.,1#

Zмй

'*чi

2.4

Bci
до
2.6.

.Що

па

ГIлан заходiв з реалiзацiТ проекту.

Участь |ромадськоi органiзацii в реалiзацii проекту (людсъкi, фiнансовi
ресурси тощо)
гапи проекту проводять представники клубу (ICKPA>>, Пiд час свята
суддiв. Все обладнання клуб мае. Фiпансп забезпечу€.
очiкуванi результати реалiзацii проекту (вкажiть *оъ*р.r"i кiлькiснi та
якiснi результативнi показники)

;00 учасникiв свята i ix батькио пiзнають красу
iотично виховуються, змiстовно проводять

i iсторiю УкраiЪи,
сво€ дозвiлля

3.

Можливiсть поширення досвiду реалiзацiТ проекту.
свята почалп проводити скрiзь в Киевi

Кошторис проекту

вника громадсъкоТ органiзацii (п.I.Б.)

музей,

ъ-
,6аасд>*аr

Живчик

2.5.

2.7.



Реестрацiйний номер справи: 1_071_004390_59

Код: 1548775378З4

опис
документiв, що надаються юридичною особою

державному реестратору
для проведення реестрацiйноi дiТ

"Щержав реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноi особи"

fuя роведення ресстрацiйноi дii "Щержавна ресстрацiя змiн до установчих
документi юридичноi особи" юридична особа ДИТЯtIА ГРОМАДСЬКА
оргАнI ДИТЯttИЙ КЛУБ "ICKPA" надала наступнi документи:

1. Рее iйна картка на проведення державноТ реестрацii змiн до установчих
документi юридичноi особи.

2. Рiшен про внесення змiн до установчих документiв (Примiрник оригiнатrу).

3. Нова я установчих документiв.

4. Щокуме , що пiдтверджуе правомочнiсть прийнятгя рiшення про внесення

законом (ч четверта статгi 35 Закону Украiни "Про державну реестрачiю юриличнlос осiб, фiзичtпос
осiб-п iB та громадськлоt форшгувань").

отр ти результат надаши адиiнiстратшrпо< посJryг можливо адресою:

(Ст. 25 го закону - Порядок CTELEHKO о.о.
проведен державноТ реестрацii
1нших iйних дiй)

Заявник:

змiн до у

5. Реестр

реестратору,
юридичнлD(

овчих документiв.

особи, виннi у BHeceHHi до установчIr( документiв або iнших доку,tлентiв, якi подаються державному

iдомо неправдивIд( вiдомостей, якi пiд.пягають вЕесенню до единого державного реесту
фiзичнлж осiб-пiлприемцiв та громадськю( формувань, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену

: /1а --<'4',l4 .ё,ч-| l/У. '/za
(прiзвище, iнiцiали заявника)

формування опису: 09.06.20 1 7Фактична

Стор. I з 2

(лата; (пiдпис)


