
Додаток 2

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання фiнансовоi
пiдтримки з бюджету мiсга Киева

Заявка на у{асть у конкурсному вiдборi

Назва громадськоi органiзацii, що
подае конкурсЕу пропозицiю

Громадська органiзацiя
<<Подiльське районне товариство
iнвалИiв <<€днiсть>>

Назва прiоритетного напрямку Реабiлiтацiя та соцiальний захист
осiб з iнвалiднiстю рiзних позологiй
захворювань (KpiM осiб з вадами
слyхy та зорy)

Назва проекry Свiтла та щаслива доля людей з

вадами здоров'я у майбутньолL
Вiдповiднiсть проекту оперативним
цiлямо завданням та заходам Стратегii

розвитку MicTa Киева до 2025 року

Вiдповiда€ оперативним цiлям,
завданням та заходам С,гратегii
розвитку м.Кисва до 2025 року:
благодiйна допомога та захист
соцiальних, економiчних, творчих,
культурних, спортивних та iнших
спiльнпх iHTepeciB осiб з вадами
здоровоя

Загальна сума витрат для виконання
(реа-гriзацii) проекту, тис. грн.

300,0

Очiкуване фiнансування з бюджеry
MicTa Киевао тис.грн.

288,1

Мiнiмагrьно необхiдний обсяг витрат

для виконаннrI (реалiзацii) проекry,
тис.грн.

287,0

Термiни реа.гriзацiТ проекту Впродовж 20|9 року
Адреса громадськоi органiзацiТ
Телефон, факс, e-mail

м.КиiЪ, вул. Свiтлицького r24, А
м.КиiЪ, вул. Свiтлицького, 28-В
4З4-87-37 prti.ednist@ukr.net

{!р'ева Катерина Микитiвна

Пiдпис керiвника громадсь.

Печатка громадськоТ органiзачii
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Конференцiею Громадськоi
органiзацii <Подiльське районне
товариство iнвалiдiв (СДНIСТЬD

жовтня 2016 року

сва К.М.

стлтут
Громадськоi органiзацii

<<Подiльське районне товариство
iнвалiдiв к€ЩНIСТЪ)

(нова релакцiя)

Iдентифiкацiйний код 2б200038

кOпш
fо'лбЬ

П[lоДльсьJе

IФfl&filц

кOднir

't:Г",$

BIPI{A л
го пр П ,,67, { ИЭF,GбQ_

r



&

Громадська органiзацiя <Подiльське районне товариство iнвалiдiв KCfiHlCTb>,
надалi за текстом к'rовариство>. заре€строване Подiльським районним управлiнням
юстицii у м. Кисвi i дiе на умовах, викладених в цьому CTaTyTi та у вiдповiдностi з чинним
законодавством УкраТни,

Громадська органiзацiя кПодiльське районне товариство iнвалiдiв KCIHICTЬ> е

громалським об'сднанням. яке утворено на чстановчих зборах :засновникiв i дiс у
органiзачiйно-правовiй формi. як громадська органiзацiя. на принципах добровiльностi,
самоврядностi, вiльного вибору територii дiяльностi, piBHocTi перед законом, вiдсутностi
майнового iHTepecy iJ членiв (учасникiв), прозоростi, вiдкритостi та публiчностi.

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНtIЯ
1.1. Громадська органiзацiя кПодiльське районне товариство iнвалiдiв (СДНIСТЬ)

- самостiйна, добровiльна, громадська органiзацiя iнвалiдiв, створена з метою об'сднання
та захисту прав iнвалiдiв Подiльського району м. Кисва i здiйснюе свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi до Конститучii УкраТни, Закону УкраТни <Про громадськi об'еднання>,
Закону Украiни кПро основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaTHi>, iншими
нормативно-правовими актами УкраТни, а тако}к цим Статутом. Громадська органiзацiя
кПодiльське районне товарисl,во iнвалiдiв <<еДНIСТЬ> е rtепiдприсмницьким
Товариством. осноtsно}о MeToto якого lle с одерI(анtIя приб1 тку (неприбуткОва
органiзачiя). Засновниками i учасllиками Товарист,ва с фiзичtлi особи.

1.2. Товариство набувас статусу юридичноТ особи з моменту державноТ ресстраuiТ у
встановленому законодавством порядку. мас самостiйний баланс, рахунки в установах
банкiв, в тому числi i iноземнiй валютi.

1.З. Товариство взаемодiс з державними, громадськими, благодiЙними
органiзацiями м. Кисва та з iншими органiзацiями i установами УкраТни, дiяльнiсть яких
не суперечить чинному законодавству Украiни.

1.4. Товариство користуеться рiвними правами i несе обов'язки, пов'язанi з його

дiяльнiстю, мас печатку з власним найменуванням, бланки, штампи, емблему та iншу
атрибутику. Товариство набувас майновi та особистi немайновi права, а також е стороною
в судах та юрисдикцiйних органах iнших держав.

1.5. Повне найменування Товариства: Громадська органiзацiя <Подiльське районне
товариство irrвалiдiв <CffHICTb>>;

1 .6. Скорочене ttайпцеIlyваIlI{r] Товарис,гва: ГО KI ] PTI ке/[Г{lСТЬ>.

роздrл II. мЕтА (цlлI) тА нАпрями дIяльностI ,I,овАриствА

2.1. Метою дiяльностi Товариства с благодiйна допомога та соцi;ьчьниЙ захист
iнва,чiлiв. Iцо (, tlленами ГромадIсl,коТ органiзаuiТ <Подiльське районне тоRариство iнвалiдiв
KCfiI-IICTb>>.

2.2. Основним ,]авданням Товариства с здiйснення конститучiйного права iнваriдiв
на працю, моральFIу та фiзичну реабiлiтачiю iнвалiдiв в соцiальному середовищi, захиСт

соцiальних, економiчних, творчих , культурних, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB

iнвалiдiв, що с членами Товариства.
2.3, Напрями дiяльностi Товариства:

. медико-соцiальна реабiлiтацiя iнвалiдiв - членiв Товариства;

. сприяння в органiзаuiт професiйнот пiдготовки та перепiдготовки iнвалiдiв в

учбово-виробrтичих пiдприс:мс,гвах. центрах реабiлiтацii та в iнших навчаЛЬних

закладах м. Кис,ва та УкраТни1

реалiзачiя встаFIовлених пiльг при rзирiшеннi проблем iнвалiдiв;
органiзачiя культурно-видови
надання допомоги в соцi медично-оздоровчих та lнших питаннях;

во-виробни.tих пiдприсмств, малих
х структ,ур з Mе]-OIO навчання та
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працевлаштування iнвалiдiв i одеря<ання додаткових джерел фiнансування на
потребу Bcix членiв Товариство, що не суперечать чинному законодавству Украiни;

. надання iнших видiв допомоги членам Товариства.
2,4. При реалiзацiТ вищевказаноТ мети та завдання для вирiпrення проблем iнва:liдiв

Товариство взасмодiс з:

о органами соцiального захисту населення,
о районним вiддiлом соцiальноТ допомоги, радами (комiтетами) громадського

територiального самоврядування. районним вiддiлом Червоного хресТа,

державними та iншими госпрозрахунковими i благодiйними органiзацiями В

наланнi необхiднот допомоги iнвалiдам. що с LIленами Товариства.
2.5. Щля:здiйснення мети та статутних завдань Товариство у встановленому чиннИМ

законодавством Ilорядку :

о поширюс у буль-який законний спосiб iнформацiю про свою роботу та предмет
своеi дiяльностi;

о виступас учасником цивiльно-правових вiдносин, набувас майнових та немайнових
прав;

. сприя€ проведенню ceMiHapiB, круглих столiв, зборiв, громадських слухань та iншi
публiчних заходiв. що спрямованi на задоволення потреб та iHTepeciB членiв
Товариства;

. делегу€ членiв Товариства для участi в обмiнах, а також для налагодження
спiвпраui й реалiзаuiТ спiльних проектiв, або з iншою метою для реалiзацiТ завдань

Товариства;
о пода€ запити i отримус iнформачiю вiд органiв державнот влади та мiсцевого

самоврядування. установ. п iлприсмств. органiзацiй, Тх посадових осiб;
. звсрта(,l,ьсrl }' Ilорядку, ви,]IIаtlеt{Ом}, законом. до органiв державноТ влади, органiв

влади ДвтономноТ Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядуВання, iХ
посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), ЗаяВаМи

(клопотаннями), скаргами ;

о одержус у порядку, визначеному законом, публiчну iнформацiю, що знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв пУблiЧНОi

iнформаuii;
о бере участЬ у порядкУ, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв

нормативно-правових aKTiB, що видаються органами деря(авноi влади, органами

влади Двтономноi Республiки Крим, органами мiсцевого самовряДУВання i
. стосуються сфери дiяльностi громадського об'сднання та важливих питань

державного i суспiльного життя iнвалiдiв:
. мас право IIроводити мирнi зiбранrtяl
. ма€ I]paBo брати участь у порядку. визtlаченому законодавством. У роботi

консультативних. дорадчих та iнших допомiлtних органiв, що утворюються
органами державноi влади. органами влади АвтономноТ Ресrlублiки КРИМ,

органами мiсцевого самоврядування для проведення консультацiй З ГрОМаДСЬкиМИ

об'сднаннями та пiдготовки рекомендацiй з питань, що стосуються СфеРИ

дiяльностi Товариства;
. здiйснювати iншi права, не забороненi законом.

РОЗДIЛ Ш. ПОРЯДОК НАБУТТЯ I ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ТОВАРИСТВI
3.1. Умови i порядок прийому в члени Товариства, припинення членсТВа ТОЩО,

визначаються цим Статутом.
З.2. Членами Товариства MorKyTb б iнвалiди, якi досягли 18 poKiB

i постiйно проживають на територiТ

.захвоQ+.lванця, 
тр гр)/пи iHBa-,li,i(ltocTi (ок
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подiляють мету (цiлi) та завдання Товариства, визнають та виконують поло}кення цього

статуту, а також сво€часно i повнiстю сплачують вступнi та членськi внески,

3.З. Прийом до членiв Товариства здiйснюсться на пiдставi письмовоi заяви,

поданоi до Правлiння Товариства, в якiй особа пiдтвердхtус зобов'язання виконувати

статут, а такохt згоду на обробку своiх персональних даних вiдповiдно до статутних

завдань i чинного законодавства. Членство в Товариствi с фiксованим i пiдтверджу€ться

записом у. peecTpi членiв Товариства.
з.4. Рiшення про прийом до членiв Товариства або про вiдмову приймаеться

правлiнням Товариства не пiзнiше Hiik через два мiсяцi пiсля одержання письмовот заяви.
j.5. Рiшення про вiдмову у прийомi до членiв Товариства мо)(е бути переглянуте

черговою Конференrliсю Товариства. РiшIення Коrr(lеренчiт Товариства € остаточним i

оскарженню не пiдлягас.
з.6. Розмiр та порядок cllJlaTи вступних та членських BHecKiB визначасться

Правлiнням Товариства.
З.7. Членство в Товариствi припинясться у випадках:

о добровiльного припинення членства в Товариствi;
о виклк)LIення з членiв Товариства;
. автоматичного припинення членства в Товариствi: - у разi виявлення

невiдповiдностi вимогам щодо членства в Товариствi; у разi cMepTi особи.

3.8. .щобровiльне припинення членства в Товариствi здiйснюсться шляхом подання

письмовоi заяви Правлiнню Товариства. Рiшрння Правлiння у випадку добровiльного
припинення членства не вимагасться. Щатою припинення членства с дата подачi заяви,

3.9. Члена Товариства може бути виключено з Товариства рiшенням Правлiння за

наявностi однiсТ з ни)(че перерахованих пiдстав:
. невиконання статутних обов'язкiв. в тому числi порушення Статуту. а також

невиконання рiшень Правлiння Товариства або порушення правил i норм,

прийнятих Конференuiею Товариства або Правлiнням, якi с обов'язковими для Bcix

членiв:
о вчинення дiй або бездiяльностi. несумiсних iз метою Товариства;
. вLIt]неtIlrя.,tiГr або бсзлiя.ltLll()сli. tlt() зав.lають,}наLIну майнову або немайtIовY LIjкоду

Това1-1иству ]

. порушення обов'язкiв щодо сплати членських BHeoKiB, а саме: несплати всiеi суми

членського внеску протягом перших б мiсяцiв поточного року;
. неучастi в дiяльностi Товариства протягом 12 поперелнiх мiсяцiв;
. вiдсутностi iнвалiдазамiсцем проживання протягом одного року;
о поширення вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi або викладенi неправдиво i

завдають шкоди iHTepecaM або дiловi репутачii Товариства або його членiв,

3.10. Скарги на рiшення. дiт або бездiяльнiсть Правлiння Товариства, пов'язаних iз

набуттям та припиненням членства. правами та обов'язками членiв" розглядаються

".piouo1g 
Конференuiею. Якцо чергова Конференuiя уповнова}кить iнший постiйний або

тимчасовий орган. скарги розглядаються протягом двох мiсяцiв пiсля того, як особа

:iзналася або мала дiзнатися про указанi рiшення. дiТ або бездiялЬНiСТЬ. РiШеННЯ

Конференr(iТ с остаточним i оскаржеtiнкl не пiдлtягас.

З.l1. двтоN,lатиtlllе прI4пинення tIленства в Товариствi насr,упа€, автоматично i не

потребус при й нят,гя pi пlегt lля Правл i гl lля Товарис,гва.

3.12. ПриrlлtнеltIlя члеrIсгва в Тtrварисl,вi мас наслiдком tIриllинсння перебування

особlt на виборних посадах. Припинення членства не с пiдставою для припинення або

невIIконання будь-яких зобов'язань, якi виникли ранiше (до припинення членства),

вiшlовiдн о до цивiльн о -правовиуЖ х договорlв.(9 \
роздIл ш.

-lJ,. Члени Товари

Ф,)i
Xt И ЧЛЕНIВ ТОВАРИСТВА
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о брати участь у статутнiй дiяльностi та заходах Товариства:
о брати участь у Консреренцii. обирати i бути обраними до керiвних органiв

1-oBaplrcr ваl
. t]н()сигtt IIр()1Iо,tицiТ" заяви l,tl cKapt и на розI,jlя1,1 керiвних оргаltiв'I'овариства;
. отримувати iнформацiю та пояснення стосовно дiяльностi Товариства, за умови

захисту конфiденцiйноi iнформацii та персонаJIьних даних;
. отримувати Bci види допомоги та послуг, якi передбаченi Статутом Товариства;
о мати доступ до фiнансових та iнших звiтiв Товариства;
о добровiльно припиняти членство в Товариствi.

4.2.Члени Товариства зобов'язанi :

. виконувати вимоги Статуту i рiшення керiвних органiв, пов'язанi з виконанням
статутних завдань Товариства;

' . сприяти виконанню статутних завдань Товариства;
. ,пропагувати iдеТ, мету, cTaTyTHi завдання i дiяльнiсть Товариства;
. виконувати вимоги керiвних оргаrriв Товариства щодо порядку та умов

використання персональних даних r,a iншоi ilлформачii. яка с конфiденчiйною;
. сIIJIачувати членськi внески.

роздIл ч. структурА тА компЕтЕнцtя оргАнIв товАриствА
5.1. Органами управлiння i контролю Товариства с:

. Конференцiя;

. Правлiння;
о Ревiзiйна комiсiя.

5.2. Конференцiя Товариства е найвищим керiвним органом, який вирiшуе
найважливiшi питання дiяльностi Товариства. Чергова Конференцiя скликасться один раз
протягом календарного року та € правомочною за умови присутностi на нiй бiльше нiя<

половини членiв Товариства.
5.З, В перiол MirK черговими Конференtдiями постiйно дiючим керiвним органом

Товариства с Прав:riння" у складi 7 (семи) осiб. обраних з членiв товариства
KoHtPepeHrticro.

5.4. Чергова Конференцiя'Говарисr,ва склика€ться Правлiнням Товариства.
Правлiння повiломляс членiв Товариства про час i мiсце черговоТ КонференuiТ не пiзнiше
нiж за 10 робочих днiв до iT проведення. Повiдомлення про скликання ltонференuiТ
повинно мiсr,иr и l1a t ч. час та мiсце проведення Конференцii та порядок денний.

5.5. IIо,за.rерr()ваr КоlrrРерегrrliя Mclit<e бути скликана на вимогу Правлiння. а також у
разi о,rримання письмовоI вимоl-и не менше Hi>K 20О/о членiв Товариства. Правлiння
повiдомляс членiв Товариства про час i мiсце позачерговоТ КонференцiТ не пiзнiше нiя<

через 10 робочих днiв пiсля прийняття вiдповiдного рiшення або одержання письмовоi
вимоги про iT скликання.

5.6. Конференцiя Товариства проводиться у вiдповiдностi з чинним законодавством
Украiни та Статутом Товариства.

5.7. fio виtслlочноi компетенцiТ КонференцiТ налехtить прийняття рiшень про:
о затRерлrl(енrIя Стат1,,г1,. внесеtlня ло нього змiн i доповнень; затвердження' регламент),проведення Конференuii:
о затвердя(ення основних напрямкiв. планiв i програм дiяльностi Товариства;
. затвердження рiчних бюджетiв, балансiв, фiнансових та iнших звiтiв керiвних та

контролюючих органlв;
о обрання та вiдкликання член
о участь 

'Говариств а в iншffi
iння. РевiзiйноТ KoMiciT:

х. а також в об'сднаннях юридичних

'|lФльське райOнне
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о розпорядження майном Товариства, делегування окремих повноважень iншим
органам або особам (kpiM тих. що законами вiднесенi до повноважень
КонференчiТ);

. проведення незалежного фiнансового або iншого аудиту Товариства;
о прийняття рiшення про саморозпуск /реорганiзацiю Товариства.

Конференчiя мае право приймати рiшення з iнших питань, якi не налея(ать до
компетенцiТ iнших керiвних органiв Товариства.

5.8. Рittlення КонференrtiТ'Гсlвариства проводиться за загсLльним правилом,
приймаю,гься простоlо бiльltIiсr,кl голосiв вiд загальноТ кiлькостi членiв Товариства,
присутнiх на КоrrtРеренчii. Рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту
Товариства, вiдчуження майна на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв BapTocTi
майна Товариства, про саморозпуск або реорганiзацiю Товариства приймаються Зl4
голосiв членiв Товариства, якi беруть участь у Конференцii.

5.9. Правлiння Товариства органiзуе ведення протоколiв Конференrlii та ix
зберiгання.

5.10. Постiйно дiючим керiвним органом Товариства с Правлiння, очолюване
керiвником - I'оловсltсl Правлiння. Голова та члени Правлiння обираються Конференцiсю з

числа членiв Товариства строком на п'ять poKiB. IIеребування на виборнiй посадi бiльше
трьох cTpoKiB пiдрял не дозволясться.

5.1 1. Щiяльнiсть Правлiння Товариства регламентусться цим Статутом.
5. l 2. Правлiння Товариства:

о розробляс ocHoBHi напрями роботи Товариства. якi затвердх(уtоться КонtРеренцiею;
. коорлинчс в}.Iконаtlня потоtIних та персIIективних планiв дiяльгtосr,i 1'овариства;
о розроб:tяс та. при необхiдtltlстi. пода€ на затвердrItення КонференrriТ внутрiшнi

норматив}{i документи Товариства, змiни та доповнення до них;
о затвердхсус рiчний звiт Товариства та подас його на розгляд Конференцii;
. приймас членiв до Товариства;
о затверджус штатний розклад Товариства;
. склика€ черговi i позачерговi Конференцii та проводить роботу по ix пiдготовцi;
. llриймас рiшення про виключення членiв з Товариства;
. затверджус символiку Товариства,
. затверджус зразки та описи бланкiв, штампiв, печаток Товариства;

' о затверджус розмiр вступних та членських BHecKiB;
о розгляда€ i вирiшус iншti tlи],ання дiяльностi Товариства. шlо не вiднесенi до

виключноТ компетенцiТ l{olr(lepeHLtiT та випливак)ть з чинного законодавства. цього
Статуту та рiшень виtцого органу Товариства.
5.13. Прийнятi Правлiнням рiшення оtРормляrоться протоколом. На пiдставi

прийнятих рiшlень [-о.пова ГIравлiння Товариства вида€ розпорядrI(ення та накази. tцо е

обов'язковими для виконання BciMa членами Товариства.
5.13.1 Засiдання Правлiння Товариства скликаеться Головою Правлiння, i е

право\{очним за участi у ньому бiльше половини членiв Правлiння Товариства. При
прийнятгi рiшень Правлiнням кох(ен член Правлiння Товариства мае один голос. А при
piBHocTi голосiв прийнятим вважасться те рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння.
Рiшення приймаються бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi,
oKpiM рiшення про виключення члена зi складу Товариства, яке приймаеться двома
третинами голосiв вiд загальноi кiлькостi членiв Правлiння.

5.13.2. Черговi засiдання Правлiння скликаються не менш як один раз на три мiсяцi,
а позачерговi - 1]а iнiцiативок,l Гсlлови Правлiння та на вимогу Ревiзiйноi KoMiciT
Товариства.

5.13.3. ['Ipo чергове засiдання
менше нiж за 5 днiв до засiдання

F$FДЖ FýýWft Повiдомлення п
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питань, якi вимагають термiнового вирiшення, можуть надсилатися шляхом передачi
телефонограм чи електронних листiв за 3 днi до дати проведення засiдання. При цьому
допускаеться прийняття рiшень з невiдкладних питань шляхом опитування членiв
Правлiння по телефону чи за допомогою електронноi пошти. Якщо oKpeMi члени
Правлiння письмово повiдомили до початку засiдання про немоil(ливiсть взяти особисто
участь у засiданнi, вони мають право голосувати з використанням засобiв зв'язку
(телефон. електронна пошта. IHTepHeT) одночасно або до моменту закiнчення засiдання.У
випадку проведення письмового опитування ,]а допомогою електроннот пошти
(IHTepHeTy) рiшення вва}касться гtрийнятим. якщо ,}а нього проголосували у письмовiй
формi не менше б0% членiв Ilрав.lriння Товарисr,ва. Члени Правлit-lня зобов'язанi письмово
пiдтвердити результати свого голосуванFIя або вiдмову вiд голосування не пiзнiше трьох
робочих днiв з дати надсиJIання tlитання.

5.1З.4. flля ведення робiт по напрямах статутноТ дiяльностi Товариства lIравлiння
може створювати робочi комiтети. визначати Тх склад та компетенцiю. Комiтети пiдзвiтнi
Прав:riн н ю Товариства.

5.1З.5. Правлiння Товариства звiтуе про свою дiяльнiсть перед членами Товариства
щороку на Конференцii.

5.13.6. Правлiння Товариства ма€ у 30 денний термiни надавати вiдповiдi письмово
або електронною поштою на запити членiв Товариства щодо дiяльностi Правлiння та
реалiзачiТ статутних завдань.

5.13.7. Правлiння Товариства ма€ забезпечити для членiв Товариства вiльний
достyп ло iнформаrtiТ про його дiяльнiсть. у тому числi про прийнятi рiшення та про
зЛiйсненнi cTal\ Illi lав,,lання.

5.13,8. I'о.лова Правлiння органiзовl,с ведення i зберiгання протоколiв засiдань
Правлiння,

5.13.9. Члени Правлiння Товариства. якi протягом календарного року не брали

участi у половинi засiдань Правлiння. що регулярно скликалися, i/або не приймали участь
в обговоренi за лопомого}о телеtРону. tIи еJIектронних листiв (IHTepHeTy). пiдлягають
виI(,:I}очеIIltltl з .titt,tliB IlpaB:rilrrlя 'l'tlвitрис,гва i Ilерсобра}II{к) на КонtреренцiТ Товариства.

5.14. I'o,lltltзa IIрав:riнгIя -Говарис,гва 
с: Керiвником Товариства та вищою посадовою

особою. який:
. офiцiйно представляе Товариство без довiреностi в органах державнот влади,

органах мiсцевого самоврядування, а також у вiдносинах з iншими особами в
YKpaTHi та в iнших державах;

о }кл?.щ?€ вiд iMeHi Товариства договори та iншi правочини з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом або рiшеннями Конференцii;

. забезпечус виконання pittleHb i лоручень Конференuii Товариства;
вiдкривас: i закривас: рахунки Товариства в банках та iнших фiнансових установах,
пiдItисус: банкiвськi та iншi фiнансовi документиl

о звтверджу€] штатний розк.ltад, укладас труловi та цивiльно-правовi договори, угоди,
звiльняе прашiвникiв згiднtl з законодавством. видас накази. та iншi обов'язковi для
праIliвrrикiв Товариства акти i керус Тхньою дiя;Iьltiсткl;

. скликас та головус на ,засiдаtlнях [Iравлiння;

. звil"ус на ltoHcPepeHltii про пpot]c,,leнy роботу 1'овариства за piK. t]lo минув;

. приймас рitllеlttlя щоло iнtпих поточI.tих питань дiяльностi Товариства ,га здiйснюс
iншi адмiнiстративнi функцiТ. спрямованi на реалiзацiю статутних завдань
Товариства.
5.15. Голова Правлiння мас право призначати заступника (заступникiв) Голови

Правлiннi), видавати iншим особам довiреностi наПравлiння (iз затверлження]чI на
вчинення юридичних дiй вiд iMeHi Голова Правлiння може передати частину
cBoix повноважень одному з сво) членiв Правлiння Товариства (за згодою

вiдним рiшенням чи наказом, а в разi

_тЁ;ц;frц

Правлiння Товариства), що
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Гсl,пова Правлiгtгlя. it в разi йог,tl вiлсl,тл,tсlстi з пова)кних причин (хвороби чи
вiдпустки). застчпник с повноважними гlредставниками в органiзацiях та

установах на TepMiH дiТ Тх повноважень.
5.16. Голова Правлiння Товариства обирасться Конференчiсю 2lЗ (двома

третинами) голосiв вiд загальноi кiлькостi членiв Товариства, присутнiх на Конференцii.
Конференцiя, мас право достроково припинити повноваження Голови Правлiння на
пiдставi:

. письмовот заяви Голови Правлiння;
r вступу Голови Правлiння на державну або iншу публiчну службу;
. завдання рiшеннями. дiями або бездiяльнiстю Голови Правлiння значноi майновоi

. або немайновоТ шкоди Товариству.
5.17. Контроль за статутною дiяльнiстю Товариства здiйснюс Ревiзiйна комiсiя

Товариства.
5.17.1 . Ревiзiйна комiсiя Товариства обираються Конференчiсю, fiа TepMiH

визначений КонсРеренцiсю. у складi не менше З осiб. якi обирають голову i секретаря.
Члени iнших керiвних органiв i прашiвники 'Говариства не мо}куть бути членами РевiзiйноТ
KoMiciT.
Ревiзiйна комiсiя склика€ться iJ головою не менше двох разiв на piK, а також протягом 10

дiб на письмовий запит Правлiння або 5О/о членiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя надiлена наступними повноваженнями:
. вносити пропозицiй щодо фiнансовоi дiяльностi та використання активiв

Товариства:
. складати висновки про фiнансову дiяльнiсть та використання активiв Товариства

до затвердження Конференцiсю рiчних бюджетiв, балансiв, фiнансових та iнших
звiтiв Правлiння;

. складати висновки з iнших питань за поданням Правлiння Товариства;
, . проводити перiодичнi та спецiальнi перевiрки фiнансовоi дiяльностi та

виI(орисl,ан ня активi в Товариства.
5.17.2. rЩо функчiй РевiзiйlrоТ Kob.licii Товариства вiдноситься перевiрка щорiчного

звiту та балансу Товариства" iнпri питання. tllo пов'язанi з контролем tPiHaHcoBoi дiяльностi
та використання активiв Товарисr,ва.

5.17.3.Ревiзiйна комiсiя проводить плановi та позаплановi перевiрки фiнансовоi
дiяльност,i Товариства. за результзтоми яких представляс КонференrliТ Товариства рiчниЙ
звiт. iHшli звir,нi документи. На запит Ревiзiйноi KoMiciT Правлiння Товариства. Голова
Правлiння :зобов'язанi надати Bci необхiднi локументи. та буль-яку iншу iнформашiю про

дiяльностi Товариства.
5.|7.4. В разi виявлення зловживань посадових осiб Товариства, створених ним

установ, органiзачiй i пiдприсмств чи виникнення загрози суттевим iHTepecaM Товариства,
Ревiзiйна комiсiя мае право вимагати проведення trозачерговоТ Конференцii, яка мас бути
скликана не пiзнiше Hixt через З0 календарних днiв з дати подання TaKoi вимоги До

Правлi tl ня Товариства.
5.17.5. Ревiзiйна комiсiя Товариства в свотй дiяльностi пiдзвiтна Конференuiт i

кЬорлинус свою дiяльttiсть з I-Iравлiнням Товариства.
.5.17.6. Черговi засiдання РевiзiйноТ KoMiciT скликаються не менш як один раз на piK,

а позачерговi - за iнiцiативою Голови РевiзiйноТ KoMicii Товариства. Засiдання Ревiзiйноi
KoMiciT скликасться Головою РевiзiйноТ KoMiciI. i с правомочним за участi у ньому бiльше
половини членiв РевiзiйноТ KoMiciT. Рiшегtня приймаються бiльшiстю голосiв членiв
РевiзiйноI KoMiciT.

5.17 ,7 . Про ,tcpl,tlBe ,зitсijlttttгrя РевiзiйноТ rtoMicii jT .1-1Iени мають буr,и повiдомленi не

\lенше HirK за 5 днiв до мiсця, часу проведення засiдання i
засiдання Ревiзiйноi KoMicii, щопорядку денного.
вирiшення iT члени мають бути
проведення засiдання. За рiшення

що
нiж

скликасться з питань,

'ror,йq-
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РевiзiйноТ KoMiciT tJ зzrсiдання мо}ttу,гь провоjtитись IIIJIяхом використання засобiв зв'язку.
В разi прийняття такого рiшегlня Ревiзiйна комiсiя розробляе та затверджус порядок
проведення засiдання з використанням засобiв зв'язку (телефон, електронна пошта,
IHTepHeT), Рiшення прийнятi Ревiзiйною комiсiсю з застосуванням засобiв зв'язку
оформлюкlться протоколом не пiзнiшlе наступного лня.

5,l 7.8. Ревi:зiйrlа комiсiя 'Говариства веде протоколи своТх засiдань, а також
забезrtе.lус: Тх належttсзберil,аl-t tlя.

5.18. LIлени Товариства мають право оскаржити рiшення, дiю або бездiяльнiсть
iншого члена Товариства, Голови Правлiння, Правлiння або Конференцii шляхом подання
письмовоТ скарги, а саме:

о н€l дii, бездiяльнiсть або рiшення члена Товариства - первинна скарга подасться до
Голови Правлiння, який зобов'язаний отримати письмовi пояснення вiд особи, дii,
бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржу€ться, та протягом 20 (двадцяти) робочих
днiв розглянути скаргу iз письмовими поясненнями та повiдомити про результати if

. розгJlяду скаржника. [3 ра,зi вiдхилення скарги - повторна скарга подасться до
Прав;riння. яке зобов'язане ро,,]глянути скаргу на найблиrкчому засiдання. iз
обов'язковим викликом члена Товариства. який скаржиться. а також члена
Товариства, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться. В разi вiдхилення
скарги ГIравлiгrням - повторна скарга подасться ло КонференчiТ Товариства, яка
,зобов'язаttа розглянyти скаргу на черговомч або позачерговому засiданнi, iз
оботз'язкt,lвим викликоl\{ llleHil Товариства. який скаржI.iться. а тако)к члена
1-оварис rBa .rriT. бездiя-пьн icTb або pi шlен ня якого оскаржусться :

о нв дiт. бездiяльнiсть або рiшення Голови Правлiння - первинна скарга подасться до
Правлiння Товариства, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому
засiдання, iз обов'язковим викликом члена Товариства, який скар}Iйться, а також
Голови Правлiння дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаря(усться. В разi
вiдхилення скарги Правлiнням - повторна скарга пода€ться до КонференцiТ, яка
зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засiданнi, iз
обов'язковим викликом члена. який скаржиться, а також Голови Правлiння дii,
безлiяльнiсть або рiшення якого оскарх(у€ться;

, . на дiт. бездiяльнiсть або рiшення члена Правлiння - первинна скарга пода€ться до
Голови Правлirrня, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днiв,
i:з обов'язковим викJIиком ч"Itена Товариства. який скар)I(иться. а також LIлена

Правлiння дii. бездiяльнiст,ь або рiшення якого оскаржусться. В разi вiдхилення
скарги l-оловою Правлiння - поt],горна скарга подасться до КонференuiТ. яка
зобов'язttна ро,]глянути скарг), на черговому або позачерговому засiданнi. iз
обов'я,]ковим викликоN,l члена. який скаржиться, а також члена Правлiння лiТ,
бездiяльнiсr,ь або рiшення якого оскаржусться.

о Скарга. яка tIотребус розгляду на позачерговiй Конференuiт, е пiдставою для
скликання такоi КонференцiТ протягом тридцяти днiв з дня надходження TaKoi
скарги;

о на дii, бездiяльнiсть або рiшення Конференцii Товариства - до суду, вiдповiдно до
чинного законодавства на момент оскарження таких дiй, бездiяльностi або рiшень.

РОЗДIЛ ЧI. ДЖЕРЕЛА НАДХОД}КЕННЯ I ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ
ТА IНШОГО МАЙНА

б.l. 'I'оварисl,во с IIеIIриб\,т,l<овсlк,l tlрганi,зацiс,rо. fl;Iя виконання свосТ статутноТ мети
(чiлей) 1-оварис,гво мас право во;lоi{i,ги, користуватися i розпорялжатися коштами та
iншим майном. яке вiдllовiдно дсl закону llередане Товариству його членами (учасниками)
або лержавою, набуте як членськi в уване громадянами, пiдпри€мствами,

баним за рахунок власних коштiв, чи
illфiOit(Ьраясlнне

установами та органiзацiями, а

оме i нерухоме майно.
на iнших пiдставах. не

{t fu/<q
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б.З. !,хtерелами формування коштiв i майна Товариства можуть бути:
о кошти i майно. lцо надходять безоплатно, безповоротна фiнансова допомога,

. лобровiльнi пожертви членiв Товариства. iнших осiб;
о пасивгti доходи]
. дотачiТ або субсидiТ з ;tерllсавного .tи мiсцевих бюджетiв. а TaKo>tc з дерх(авних

цiльових фондiв;
о благодiйна допомога. гуманiтарна та технiчна i]опомога:
о дохоли вiд основнс,li jliя,llьнt,lстi -Говарис,гва вiдпt,lвi;tно до Ста,гуr,5, l,а законодавства;
. вс,гуrlнi ,га члеtlськi внески;
. iншti надхол)кення lle забороненi чинним законодавством УкраIни.
6.4.'Говариство несе вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях своiм майном в мех(ах,

передбачен их tIинним законодавством Украiни. Товариство не несе вiдповiдальностi
за зобов'язаннями членiв товариства. Члени Товариства не несуть вiдповiдальностi за

зобов'язаннями Товариства, якщо iнше не передбачено чинним законодавствdм УкраТни.
Вiдсутнiсть майнового iHTepecy передбачае, що члени (учасники) Товариства не мають
права на частку майна Товариства та не вiдповiдають за його зобов'язаннями.

Отриманi Товариством доходи (прибутки) або Тх частини не пiдлягають розподiлу
серед засновниI{iв (1,часникiв). .t;teHiB Товариства. працiвникiв (KpiM оплати iхньоТ працi,
нарахування сдиноI,t.l соцiальнt,lг,о внеску). .tлегtiв органiв управлiння 

,га iнших пов'язаних
з ними осiб:

6,5. 'Говаристtsо. cTBopeHi Hllпt t-tiдпри(,мства. органiзачiI тa установи зобов'язанi
вести бухгалтерський облiк. фiнансову та статистичну звiтнiсть, бути заресстрованими в

органах доходiв i зборiв та сплачувати до бюджету обов'язковi плаr,ежi вiдповiдно до
закону.

6.6. Майttсl t а KOIIIl t4 'l'tlварtлс-гвal вtIltористоt]чIоться вик,пlочно для виконання
статутноТ MeT,I.l l,а забезпечення напрямiв дiяльIrостi Товариства вiдповiдно до
законодавства УrсраТни. з урахуванням обмежень щодо громадських органiзацiй зi
статусом неприбуткових, визначених Податковим кодексом УкраТни. Кошти i майно
Товариства також використовуються для оплати праui та соцiальних заходiв для
працiвникiв Товариства.

6.7. Товариство може здiйснювати щодо майна i коштiв, що перебувають у його
власностi буль-якi правочини, якi не суперечать Статуту i законодавству Украiни.

Го"цова Правлiнttя вiл iMeHi Товариства уповноважений укладати правочини,

цоI,овори т,а \,l,оли. нести tlбtlв'язки. бути позивачем та вiдповiда.tем у сулi.
господарс ько му. адм i н i страl,и B}I о Nl у.,греl,ейс ьком у с улi.

6.8. У випадку отримання Товариством фiнансовоТ пiдтримки за рахунок коштiв

Щерrrtавного бюджету УкраТни, мiсцевих бюдilсетiв. Товариство зобов'язане подаватИ Та

оприлюднювати звiти про ltiльове виI(ористання цих коtштiв вiдповiдно ло заКону.

роtдIJt vtl. припинЕння дlяJIЬHOCTI товАриcjTl]A
7.1. IIрипинення ztiяльностi 

'l-овариства здiйснкlсться: 1) за рirпенням КонференuiТ:

шляхом саморозпуску або реорганiзацiТ шrляхом присднання до iншого громадськоГо

об'сднання такого самого статусу; 2) за рiшенняtм суду про заборону (примусовий

розпуск) громадського об'сднання.

Припинення дiяльностi Товариства мас наслiдком припинення цiсi юридичноi

особи у порядку, визначеному Законом Украiни "Про державну ресстрачiю юридичних
z::Srs

осiб. фiзичних осiб - пiдп ЕЦФ*t"адських формувань" , з урахуванням

особливост,ей. встановлених За
7.2. Припинення 'Гова

FiЁffняgРРФфрfl/вало не

КЧhР 
ГРОМадськi об' сднання>>

Т'овариства, якi беруть участь у

,r{"Pr,cбq
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КонфереlrчiТ або за рiшенняNl суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства у
випадках i в порядку, передбачених чинним законодавством..

7.З, Конференцiя, прийнявши рiшення про саморозпуск Товариства, створюс
лiквiдацiйну комiсiю або доручае Правлiнню Товариства здiйснювати повноваження
лiквiдацiйноТ KoMicii для проведення припинення Товариства, як юридичноi особи, а
також приймас рiшення шодо використання коштiв та майна Товариства пiсля його
лiквiдаrtiт вiлповiдно до статуту та чинного законодавства Укратни. У разi саморозпуску
Товариства його майно ,га кошIти. гliсля задоволення вимог кредиторiв. передаються за

рiшенням Товариства на статутнi або благодiйнi цiлi iншому (кiльком iншим)
громадському об'сднанню, а в разi неприйняття такого рiшення - зараховуються
вiдповiлно ло закону до дерх(авного або мiсttевого бюджету.

У разi прl.{пинення Тtlвариства (у резl,льтатi його лiквiдацiТ. злиття. подiлу,
при€днання або перс,творенtlя) йоl,о аltтиви передаюr"ься однiй або Ki:tbttoM неприбутковим
органiзаLliямt Bi,,(tloBijlt,l()гo ви,]l) або ,lirрахов},ються jlo доходу бкlдлtету,.

7.4, У разi реорганiзацiТ I-овариства його майно, активи та пасиви передаються
правонастуII н и ку.

7.5. Реорганiзацiя Товариства здiйснюсться шляхом його присднання до iншого
громадського об'сднання такого самого статусу. Реорганiзацiя здiйснюсться на пiдставi
рiшення КонференuiТ про припинення дiяльностi з присднанням до iншого об'сднання та
рiшення громадського об'сднання, до якого приеднуються Товариство, про згоду на таке
присднання.

7.6. Про прийнятi рiшення. щодо 'реорганiзачiТ Товариства шляхом його
присднання, Товариство повiдомляс уповноваясений орган з питань peecTpauiТ за
мiсцезнахол)ке1-1ням Товариства. Разом з повiдомле}t[Iям до уповFlова)I(еного органу з

питань peccTparliT подак)ться лок\,\lе}ll,и визначенi Законом УrtраТни кПро громадськi
об'сднання) та чинн им закоIlодаtвством.

7.7. 'Говариство мо>I(е бl,ти заборонен(,) судоN,l. Заборона I,ромалського об'сднання
;rtac trac;tiлtctlM llpl.tlll,tttcHtlя iitlt t_l ;lilt;tbttt_lcti. }' pali ttрлlйняt-tя рiшення rrpo заборtlну
Товариства майно. кошти та iншi активи за рiшенням суду спрямовуIоться до державного
бюджеr у.

1.8. 'I-овариство с таким. tllo припиниJIо свою дiяльнiсть. з дати внесення
вi.]llt,lвiлrtого ,tttII1,1cy до С/lиrlого ,цер)ItавtIого ре(]стру к)ридичних осiб. фiзичних осiб-
пiдприсмцiв та громадських формувань.

РОЗДIЛ VIII ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
8.1. Рiшення про внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства приймаються не

rtенше як % голосiв членiв Товариства, якi беруть участь у голосуваннi на Конференцii.
Рiшення про внесення змiн оформлюсться протоколом у порядку визначеному чинним
]акоFIодавс,гвопt ykpaTlltt. llорядок внесення змiн iдопOвllень до статуту визначасться статутом
та чиllни N,l закоl lодавствоьл YKpaTt l rl.

8.2. ГIро внесення зплiн -lс,l ('таl,уr-у,.'I'овариствсl повiдомляс чIlовноважений орган з

питань ресстрачiТ за мiсцезlrаход)tеI{ням Товариства протягом б0 днiв з дня прийняття
такого рiшення Конференцiсю.

Го;ltlва lI рав.пillllп
К.М.К)р'сва
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реестрацiю юридичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань), доступ до

яких Ви можете отримати ввiвши наступний код 285899780З67
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265б дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО

упрАвлlння дФс у м.киевI

РIшЕння N97З0/26-5 6 -L2-0 4-42
вiд2l.t2.2016 року

Рiшення прийняте на пiдставi пiдпункту 1ЗЗ.4.5 пункту 1ЗЗ.4 cTaTTi 1ЗЗ
Податкового кодексу Украiни та реестрацiйноi заяви (за формоrо Ng 1-РН)

262000з8

вlд

ГPoМAДcЬKAoPГAНIЗAЦIя'.ПoДIЛЬCЬKEРAЙoННEToBAРИсTBoIНBAЛIЩ

Попередне рiшення про включення до Реестру неприбуткових установ та органiзацii
З0,10.201З р. Ns 46 , _. , ознака неприбутковостi

0006 - Громадськi органiзацii

IPO ВКJIЮЧеННЯ lpo виключення
fpo повторне включення lpo вrдмову у вклIоченн1

пiдприемства. чстанови. органiзацii до/з Реестрч неприбуткових установ та органiзацiй або
:ро змiну ознаки неприбутковостi
1ро присвоення пiдприемству, ycTaHoBi, органiзаuii ознаки неприб1,1цбвостi (за результатаМи
riдтвердження вiдповiдностi неприбутковоi органiзацii вимогам, встановленим пУнктом 1ЗЗ,4
:TaTTi 133 Податкового кодексу Украiни)

)знака неприбутковостi )0З2 - громадськi об'еднадlця;
1ата присвоення ознайи неприбутковостi 12.2016
ата скасчвання озrйки неприбутковостi

]ата включення неррl4бутковоi органiзацii до Реестру неприбуткових
/станов та органiзацiй, починаючи з якоi визначаеться строк
iезперервноi ресстрацii неприбутковоi органiзацii

]0.10.201з

Пiдстава*

В,о.начальника ДПI
Подiльському районi

MlCTl

Примiрник
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HHi пiдприемства, устаЕови, органi

КРУПНОВА ОЛЕНА ЮРIiВНА
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пПOдiльське раЙонне

ToBapttcвo iшал\дв

неприбуткових установ та органiзацiй або виключення з Реестру.
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фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ГРОМАДСЪКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ПОДIЛЪСЪКЕ РАЙОННВ
" товАриство IнвАлIдIв "€днIстъ"

262000зв

Mic щез нахо duсе ння юр ud uчноi о соб u :
O42L5, м.китв, проспЕкт гЕоргIя гонгАдзЕ,'Будинок 20-с

.Щаmа dерсrcавноt реесmрацi|i, dаmа mа номер запuсу в €duному dереrcавному реесmрi
юр ud uчн uх ос iб, ф iз uчнtм о сiб-пidпр uем цiв mа еролtаdськuх формувань :
02.0в.2а02, 25.05.2006, 1 071 t20 0000 00552в

Прiзвuulе, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmu юрuOuчнi dii Bid iMeHi
юрuduчноI особu без doBipeHocmi, у mолtу чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обмеэкень щоdо преOсmавнuцmва Bid itпeHi юрttduчноi особu або фiзачно'i
особu-пidпра€мця:

кер1
,tB 

1

"Подiльське



прiзваще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi.uаюmь право вчuняmu юраdаrlнi dii Bid iлtенi
юрuduчноt особu без doBipe\ocmi, у mому чuслi пidпасуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обмесrcенЬ щоdО преdсmавНuцmва Bid iMeHi юрuduчно'i особч або фiзuчно'i
особа-пiDпра€мця:
ЮР, еВА КАТЕРИНА МИКИТIВНА

fiаmа mа но.цер 3апuсу про шяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdч opzaHiB
сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонОу Украiнu, в якltх юраOччна особа
перебувае на облiку:
05. 08.2002, головнЕ упрАвл]ння рЕгIонАльноТ стлтистики,
276в0000
26.09.2002, з991, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у подIJьському
рАЙонI головного упрАвлIння дФс у м.кисвI/ з9461о.t2 (данi про
взяття на облiк як платника податкiв)
01-09.2002, 04-в229, дЕр}кАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
подIльсЬкомУ рАЙонI головноГо упрАвЛIння дФс у м.киевI,
з94610L2 (данi про взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пj-длягае постановцi на облiк .в ПЕНСIЙНоМУ ФоНДI УкРАтНИ узв'язку з ftрийнят,лям Закону Украrни вiд 04. О 1 .201З N9 4О6-V]I
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Укра iни у
зв' язку Ё^проведенням адмiнiстративноr реформи't

Данi про основнuй вud економiчноt liяльносmi:
94.99 Дiяльнiсть iнших r'ромадських органiзацLй, н. в.

щqнi пр9 реесmрацiйнuй нолtер плаmнuка eduHozo внеску:
04_в229

клас професiйноzо ра3uку варобнuцmва плаmнuка eduHozo внеску зо основнuлl BadoM
йоzо економiчноi diпльносmi:
1

[аmа mа час ваdачi вuпuскu:
28.08.2018 10:0 бz34

Внесено do реесmру:

Наказу
Украiни
року N9

корольов д.о.

корольов д.о.

у:

Сформовано Dокуменm:
(пiдпункт 4 пункту 1

MiHicTepcтBa юстицli
вlд 25 листопада 20lб
зз5915) 1

ft"rzё,а [7/2Г/'/|

lий
в ,/ý

,ry,фQ



Iнформацiя про дiяльнiсть та досвiд роботи

громадськоi органiзацii <<подiльське районне товариство iнвалiдiв <€днIсть>

ГромадСька оргаНiзацiЯ <<ПодiльСьке районне товариство iнвалiдiв <еДНIСТЪ)

гО (ПРТI <еднiсть> була створена та зареестрована в Управлiннi юстицii

Подiльського району ьц.Кисва 02.08"2002р Nч053,

Вищим органом Товариства е Конференцiя, яка скликаеться один раз на piK,

Правлiння в кiлькостi 7 осiб-членiв товариства, яке згiдно Статуту скликаеться 1 раз

у квартzlл та ревiзiйна KoMici я - 3 особи (один раз у piK),

у 2002 роцi одноголосним рiшенням на Конференцii було вибрано головою

товариства Юр'еву Катерину Микiтiвну, а в 2016 роцi вона була повторно вибрана

на цю посаду.

основною метою нашоi органiзацii е захист законних СОЦiа-ПЬНИХ, МОР€ШЬНИХ,

економiчних, творчих, культурних, спортивних та iнших спiлъних iHTepeciB

iнвалiдiв - членiв нашого ,o"up".rBa. Надання благодiйнот допомоги для пiдтримки

життедiЯльностi iнвалiдiВ, фiзЙчна реабiлiтацiя в соцi€шьному середовищi особам з

вадами здоров'я.

Маемо два орендованих примiщеннj[л за адресами: вул.Свiтлицъкого, 28_в

(офiС для роботи) загальною площею З9,З м2, та вул.Свiтлицького, 24-Д (складське

примiщення для Ъида"i благодiйноI допомоги) загальною площею 77,2 м', В штатi

органiзацii е працiвники в кiлъкостi б чоловiк та 2 волонтери на добровiльних

засадах.

наша органiзацiя добровiльна, громадська, неприбуткова, створена з метою

об'еднання та захисту прав iнвалiдiв i живемо ми в цiлому на пожертвування та

благодiй"у oororo.f у 2019 роцi у товариствi на облiку стоять з86 iнвалiда

Подiльського районУ м.Киева Bcix вiкових категорiй, груп i нозологiй, в тому числi:

- дiти - iнвалiди - 24 дiтей;
- iнва;riди I групи - 54 людини ( з них 29 осiб - лежачi);

- iнвалiди II групи - 187 людей:

- iнвалiди III групи - |2t JIюдина,

з них 30 осiб похилого BiKy.

за 17 pokiB нашот дiяльностi товариство було вiдзначено наступними

нагородами:

- Орденом Княгинi Ольги III ст5zпеня;

- Подяки та почеснi грамоти вiд Кабiнету MiHicTpiB, голови кмдА, голови

ПодiльсЬкоi райдержадмiнiстрацii м.Кисва та депутатiв рiзних piBHiB,

ми постiйно вимушенi звертати ся задопомогою до багатьох органiзацiй MicTa

i дякуючи Тм, нашим благодiйникам ми живемо, радiемо сонцю i хоч на деякий час

забуваемо про своi недуги.

Серед наших членiв товариства е визначн1 1нв€III1ди -
неодноразовi чемпiони Украiни з сидячого волейболу та плава{

у нас е б волонтерiв - iнвалiдiв, якi працюють на

iч*Ук
,,пофьсьхе районне

товарвсво ittвалtдв

t:r"3;;ъlътуъ\ '|::'"о*;;ъъоjý /Sа\ код zоzч""""r/Ф.

$ь<4старанно та сумлiнно не покладаючи рук обслуговують iнвал



Загалъними зусиллями проведенi наступнi заходи:

1. Проводимо акцiю по видачi благодiйнот допомоги членам нашого
,с qтtтлiл бvв v;жй"fi; ;,;;;"., ;;";й"- *uрrу"ання, одяry та взуття, який був у

л--: ллппR,, -rr-ctli iгпятrтки_
;;;i;;,^"r.o"*u"."r",' поЬтiльну bin"r"y, миЮЧi ЗаСОбИ, ДИТЯЧi 1ЦРаШКИ'

i опппrr.гёпт,т*"-ii"r;;i;; потреби), "оду"*", 
милицi, ц)остинки, якi волонтери

r? f.лnл 1л- л

l}"#Ж ffiil;;;#;йiщ."""* за адресамй вул. СвiТЛИ ЦЬКО ГО, 24' Ь

та вул"Свiтлицького, 28-В,

2. Здiйснено оглядову екскурсiю по пам'ятним мiсцям м,кисва,

3. Прачюютъ кружки художньот самодiяпьностi, декоративно - прикладного

мистецтва, шахово - шашковi конкурси, кружт вишивання, IIодаемо

ручнi роботи iнвалiдiв та дiтей - iнвалiдiв на Всесоюзнi виставки та в

благодiйнi фонди м.Киева. Переможцiв та KoHKypcaHTiB 'заохочусмо

подарунками' 
^,,тrтriri сяплппiяпт Надвечiр'я>, До

4. В ,o"up".rBi створений художнiй самодiяльний колектив ((

складу якого входять cal\d1 lнваJIlди,

5. У клубi <ВиноградарD за адресою проспект Свободи, 26-Б влаштовуемо

святковi ранки дпя дiтей - iнвалiдiв, концертнi програми,

6. Запрошуемо священникiв до помешканъ iнвалiдiв для проведення

богослуЖiнняiмолитв' 
o-iTrio TTrr Iппип Iим, побутовим'7. Органiзову€мо прийом iнвалiдiв по юридичним, соцl€шь]

питаннrIМ, ,u np" необхiдностi направлясмо до структурних пlдроздlлlв

ПодiльськоТ РЩА.
8. У спiврачi з територiальним центром Подiлъського району м,киева

здiйснюе*о соцiйьну реабiлiтацiю iнвалiдiв на лiкувалъних тренажерах,

дошцi Свминова.
9. tsiдвiдуемо на дому лежачих, тяжко хворих, одиноких iнвалiдiв та

допомагаемо iM в побутових послугах,

tO.За спонсорськоТ пiдтримки б8 iнвалiдам було зроблено передплату

перiодичних видань,

наступили тяжкi днi, коли зменшилася кiлькiсть спонсорiв, якi б бажали надати

фiнансову ооrrоrоrу nroo"r,lKi живуть за межею бiдностi, Саме ця категорiя людей,

якi не в змозi ,r|rоО-,n .обi лiки, одяг, продукти харчування та iнше опинилася в

найсклаДнiшому соцiальному становищi. Ми об'едншIися, щоб вижи,fи, взяти пiд

соцiальнwil захист людей з понiвеченими долями,

Робота Го (ПРТI (СДШСТЬ) спрямована на те, щоб кожна хвора людина

вiдчува-гrа себе повноцiнною в суспiльст"i, ,u""щеною, охопJIеною нашою турботою

i увагою.
rя_L k-

wГолова ГО (ПРТI <<Сднiсть>>
'ева К.М.



.Щодаток 3

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання фiнансовоТ
пiдтримки з бюджеry MicTa Киова

Опис проекту
для реалiзацii у2019 роцi

Свiтла та щаслива доля людей з
маЙбутньому

вадами здоровоя у

('назва проекry)

Назва громадськоТ органiзацiiо яка пода€ проект

Гр ом ad с ь ка ор z анiз а цiя к П о d iл ь с ь ке р а йо н н е mо в ар uсmв о iH в алid iB к €Д HI С Т Ъ >

1. Загальна iнформацiя про громадську органiзацiю:
- дата створення
го кпртI <€dнiсmьу бvла сmворена mа зареесmрована в Управлiннi юсmацii
П о 0 iл ьс ь коzо р а йо ну м. К uев а 0 2. 0 8. 2 0 0 2 р J|гg 0 5 3.
- предмет,дiяльностi
вilповidно 0о Консmumчцii Ушэаiна" Законч Украiнu кПоо zpoMaDcbKi об'еdнання>,
законч Украiнu кпро основu соцiаltьноi захuщеносmi iнвалidiв в yv,aiHi> основншп
завdанням нашоi орzанiзоцii е об'еDнання mа захuсm люdей з обмемсенuмu
моеrcлавосmямu Поdiпьськоzо району м.кuева mа наdання блаzоdiйноi dопомоzu
членам Го <ПРТI <€dнiсmь>l
- структура та чисельнiсть
ваtцшu oozaHoM Товорuсmва е Конференцiя, яка склuкасmься оduн раз на pik,
правлiння в кiлькосmi 7 осiб-членiв mоварuсmва, яке зzidно Сmаmvmч сюlакаеmься 1

раз ч KBapma,ry упа ревiзiйна комiсiя _ 3 особа (оduн раз v pid. В 2019 РОЦi В

орzанiзацii на облiкч сmоImь 386 осiб з обменсеншлtu мосrcлавосmямu.
- джерепа фiнансування
бюOмсеmне фiнансчвання, помсерmвчвоння, спонсорська mа блаzоdiйна dопомоzа Bid
юраduчнuх mа фiзuчнttх осiб.
- наявнiсть pecypciB для виконання проекту
Маемо dBa : вvл.Свimлu 28-в dля

ооzанiзацii е поацiвнuкu в кiлькосmi б чоловiк mа 2 волонmерu на dобровiльнtос
засаdах TaMoctc маемо всю необхidнч маmерiально-mехнiчнч базу: комп'юmер,

ма€J?rо свою
васвimлюемо наlцу робоmч mа Bci поdii нашоzо нсummя.
- досвiд реалiзацiТ заходiв iз за-гrученням бюджетних ко

ru,шмitцення dля вudачi блаzоdiйноi ilопомоzul заzапьною плоtцею 77,2 м'. В шmоmi

- OpdeHцlo Княzuнi Ольzu III сmvпеня:



l

2. Опис та обrрунтування
2.t. Мета проекту

необхiдностi реалiзацii проекту

в соцaальн

Щiлъова група,
386с

gcix zрчп Nпа нозолоzi.

2.3. опис проблеми, на вирiшrення якоi спрямовано проект,
-,- ,

iнвалidа II zрvпч - 187 люdей:
u- 121 л

с якlзмен,
С,якi

лiк

бокч deoHcaBtl

2.4. План заходiв з 1зац11

Результати здiйснення
етапу

TepMiH

реалiзачii
Опис заходiв для

Етапи RеалiзаЧiТ ] ;;;";;"я етапУ

2019 piK Впроdовж 2019 року
Дкцit по
забезпеченню
блаzоdiйною
dопол,tоzою люdял,t

облvеженuлlu
JиожлuвосmяJvru

забезпечення членiв

mо варuсmва блаzо d iйн ою

dопоlttоzою у вuzляdi:

- пр о dукmаfuru х арчу в ання ;

- ллеduкалленmаJvru;

- л4uючllfuru зас о б апtu ;

- засобамu особuсmоt
ziziенu;
- пе р io d uч Htlлt. вud аннялlu ;

- оdяzол,t mа взуmmялl б/в;

- л,ле d uчнt ъ,tt iH в е нmар е пt

( iH в ал i d н l,Lпt u в i з к ал,tu,

х о dу н к алt 1l, Jи 1,1лuцял4u,

23.0В.2019р
tень
незалежttосmi
Украiнu

Прuвimання з dнелl

Незалеuсносmi YKpatHu

Bcix членiв mоварuсmва

W



aqmuLicmiq,
вручення поdарункiв Bid

спонсорiв.

Запросuл,tо 30 членiв

mоварuсmва похl,ьхо2о

BiKy mа влаlumу€л,lо вечiр

зусmрiчi, de буdе

ор zaH iз о в ан о с вяmко в о -

р о з в аж альн а пр о zp аJv{ а з

кон кур с а]|,|u, ч аю в ання iз

сл|аколuкал4u mа

01.10,2019рПрuвimання з dнелl похtдtоt

люduнu членiв mоварuсmва
!ень похtlлоi
люduнu

Прuвimанtlя,
наеороdження mа

вручення поdарункiв вid

спонсорiв чоловiкал,t в

кiлькосmi в ]52 особu

Буdуmь запроu,ленi Bci

членu mоварuсmва на

свяmково-розважальну
проZра74у з
прuвimаннял,lu mа

вруч е н ня.ц4 п о d ару н к iB.

Запросuлло dепуmаmiв
Кuiвр аd u, пр е d сmавнuкll
поdiльськоt
р айd е р ж а d л,l iH i сmр ац it,

13.10.2019р"Прuвimання чоловiкiв -
членiв наutоzо mоварuсmва
з,Щнел,t захuснuка Украiнu

,Щень захuснuка
YKpatHu

03.I2.2a I9p

Свяmковuй ранок з
позdоровленнял,цu i
прuв imаннялlu 2 4 d imей-

iнвалidiв вiкопt з 5 dо ]6
poKiB
Буdе запроваdжена

розважальна про2ра7lа з

конкурсал4u mа

розваzалгu. Кожнiй
dumuHi буdе HadaHo

l9.12.2019pПозdоровлення dimей з
iнвалidнiсmю

Позdоровлення членiв

mоварuсmво з н оворiчнuлпu

свяmа.лиu

!ень Св.Мuколая

Прuвimання зi свяmамu,

концерm сu,памu

колекmuву mоварuсmва,
tpyHKiB Bid

30.12.20I9p
06,0I.2020p

Новорiчнi mа
рiзdв'янi свяmа

"tlоДльське райOнне

товарксво irвалtдв

кOднigть))

t:гч;ffiъъЕ

1ы9Участь громадсько1

ресурси тощо).
2.5. органiзаuii в реашiзаuii прое tм



необхidнч лtаmеоiально-mехнiчнч базч, комп'юmе- п " скане mелефон, мае

2.6. Очiкуванi результати реа,тiзацii проекту (вкажiть KoHKpeTHi кiлькiснi та якiснi

результативнi показники)
Yrni,ri,]i'"n*ioii "| "^ ^ч, borril " , , , ,an-' а"о,оаiа"?,У,|_уоуо*:,:Оrч:!:!

- - -,- л--:----л-л ^ лllпйiпLFиQ'
Bi0 uс

Можливiсть поширення досвiду реалiзацii проекту,
7 poKiB зайл,t

к
Наrrа cTaTTi витрат на реалiзацiю

проекту
Кiлькiсть, од. Щiна за

одиницю,
грн.

BapTicTb,
грн.лъ

п/п

1.

М аmерiальне з аохочення
- Голова mоварuсmва
- Заспоупнuк zоловu пховарuсmва

- Бухzалmер
,- Iнrпекm,оп

4 чол х 12Mic
] чол х 12 лtic
] чол х 12 лtiс
] чол х ]2 лtiс
l чолх ]2 л,tiс

4173,00
4 ]7 3,00
4 ]7 3,00
4]73,00
4]73,00

200304,00
50076,00
50076,00
5007б,00
50076,00

2.
Йараryвання на маmерiальне 22% 200304,00 44067,00

10,5 zкал tg00,00 | tчл59рр) оп п лmа m-епJIопосmачання
20 t{уб.м. 22,00 440,00

3. оплаmа воdопосmачання

4. Оплаmа елекmроенерzii 4000 кВm 2,625 10500,00

). Послуztл зв'язt<)l _
F v о yl п tl Jt tп а tt i t"t н i. в ш.mD аm U

1послуzах 12 Mic 95,00 1140,00

1t6,5 м2 х 12 Mic 2,79 3900,00
6.

1,2 м3 х 12Mic 190,00 2700,00
7. вавiз смimmя

8.

Канцmовара:
- Папiр Д4
- Папка на зав'язках
- Файлu
- Ручкu
- Олiвцi

zpH
25 пач
20 шm
8 упак
20 шm
20 шm

4220,00
]20,00
]0,00
65,00
] 5,00
]0,00

4220,00
3000,00
200,00
520,00
300,00
200,00

9. Полizрафiчнi послуzu
П оdякu (почеснi zp qц9цЦ

300 шm 3,00 900,00

Заzальна сума 4 ;-,_ъ_
"_ 's Vр \\ 288l21,00

* 
,Що коштОрису не можуть бути включенi TaKi види Дiяльностi:

(nK****;ý
' */ товарrствоiваltiдв \*

" 
( пOФстr,, l;

W-,%
,

п

\dБ gУ

велшкuй DocBid ообоmu в dаномv нопDяМКV.



наданнJI фiнансовоТ пiдтримки для участi в довгострокових навчаннях i тренiнгах;закупiвля ToBapiB будь-якого виду, що становить бiльше 60% бюджету;
видатки на лридбання основних засобiв:
будiвництво та капiтальний ремонт, придбання HepyxoMocTi;
створення фiнансових фондiв;
органiзачiя i проведення розвzuкаJIьних заходiв:

Пiдпис керiвника ГО (ПРТI
Печатка громадськоi органiзацii

w

проведенЕя довгострокових наукових або технiчних дослiджень;
органiзацiЯ та проведеНня фуршетiв, банкетiв, обiдiв тсл#здiйснення дiяльностi релiгitного або



Звiт по виконанню проекту <MpiT людей на краще майбутн€>> за 2018 piK
громадськоi органiзацiт <подiльське районне товариство iнвалiдiв <€днiсть>>

ГО <Подiльське районне товариство iнвалiдiв <Сднiсть>> засновано 02.08.2002
року на загальних зборах(конференцii) iнвалiдiв Подiльського району м. Киева.

Раз У piK ми проводимо звiтну Конференцiю, а раз у п'ять poKiB проводимо
звiтно-виборчу Конференцiю.

у 2002 роцi одноголосним рiшенням на Конференцii було вибрано головою
товариства Юр'еву Катерину Микитiвну, а в 20|6 роцi вона була повторно вибрана
на цю посаду.

ПомiЖ КонференцiямИ виконавЧим оргаНом товариства с правлiння до скJIаду
якогО входятЬ caMi iнва_пiди. ЗасiданНя Правлiння вiдбУваються в Mipy }rеобхiдностi,
€}ле не рiдше одного разу на кварт€Lл.

МетоЮ дiяльностi ГО пртI <Сднiсть>> е благодiйна допомога та соцiальний
захист iнвалiдiв, Що е членами даного товариства.

Наша органiзацiя добровiльна, громадська, неприбуткова i живемо ми R цiлому
на пожертвування та благодiйну допомогу. На сьогоднiшнiй день у товариствi
стоятЬ на облiкУ З65 iнваЛiдiв ПодiльськогО районУ м. Кисва Bcix вiкових категорiй,
груп i нозологiй, в тому числi:

- !iтей з iнвалiднiстю - 20 осiб;
- Iнвалiди I групи - 54людини (з них29 осiб - лежачi);
- Iнвалiди II групи - 171людина;
- Iнвалiди III групи - 120людей,
з них З2 особи похилого BiKy.

за 1б pokiB нашоi дiяльностi товариство було вiдзначено наступними
нагородами:

- Орденом Княгинi Ольги III ступеня;
- Подяки та почеснi грамоти вiд Кабiнету MiHicTpiB, голови кмдд, голови

ПодiльсЬкоТ райдержадмiнiстрацii м. Киева та депутатiв рiзних piBHiB.
ми постiйно вимушенi звертатися задопомогою до багатьох органiзацiй MicTa i

дякуючи iM, нашим благодiйникам ми живемо, радiсмо сонцю i хоч на деякий час
забуваемо про своi недуги.

неоднор€вовi чемпiони Украiъи з сидячого волейболу та плавання.
У нас

старанно та

Загальними зусиллями проведенi наступнi заходи:
1.майже кожного мiсяця кожний член товариства

харчування, одяг та взуття, який був у вжитку, "jffiýзасоби, дитячi iграшки, iнвалiднi вiзки (за потреби)
волонтери видають в орендованих примiщеннях за
24-А та вул. Свiтлицького, буд. 28-В. ГО ПРТI
благодiйними органiзацiями, як:

волонтерiв - iнвалiдiв, якi працюють на громадських засадах, €Lпе

сумлiнно не покладаючи рук обслуговують iнвалiдiв.

отриму€ продукти
бiлизну, миючi
, тростинки, якi
лицького, буд.

- Киево - Печерська Лавра;

юе з такими



- КМБФ <<Футбеню>;

- ТОВ <Тьотушка Клара>>;

- Свято - Кафедральний собор;

- ТОВ <Оазiс>;

- ТОВ <Макдон€шъдз)

- Введенський монастир;

- ТОВ <Сандора>;

- БФ <<KapiTec>>.

2. Здiйснено eкcкypciT до:

- Музею пiд вiдкритим небом (Пирогово);

- Киево - Печерськоi Лаври;

- Чоловiчого та жiночого монастирiв в урочиrцi Кипяче, що на

Житомирщинi;
- Оглядову екскурсiю по пам'ятним мiсцям м, Киева,

з. Працюють кружки художньот самодiялъностi, декоративно - прикладного

мистецтва, шахово - шашковi конкурси, кружок вишивання, Подаемо ручнi роботи

В конкурсах беруть участь TaKi iнвалiди, як Кондратюк с.с., Чернишенко Л,Ф,,

Пироженко В.В., Гарманчук В.О., Пiкуля т.п., та багато iH. Переможцi завжди

полу{аЮть призИ у вигляДi cyBeHipa чи солодощiв,

4. В товариствi створений художнiй самодiяльний колектив <<Надвечiр' яl>, до

складу якого входять caMi iнвалiди"

5. Влаштовуемо у клубi <Виноградар)> за адресою: пiоспект Свободи, буд. 26-

Б, святковi ранки для дiтей - iнвалiдiв, концертнi програми.

6. Запрошуемо священникiв для проведення богослужiння i молитви,

7. Органiзовуемо прийом iнвалiдiв по юридичним, соцiальним, побутовим

питанням, та при необхiдностi направляемо до структурних пiдроздiлiв ПодiльськоI

рдА.
8. в клубi <<виноградар> було органiзовано зустрiч з артистами, а саме з

проекту кх - фактор> Миколою Ломакiним, заслуженим колективом художньоi

самодiяльностi <<Горлиця>> та зразковим ансамблем <Усмiшка Сонця>> гiмназiТ Ns59

iM. о.Бойченка.

одиноких iнвалiдiв та

9. У спiвпрацi з територiальним центром Полiльського району м, Кисва

здiйснюемО соцiшrьнУ реабiлiтацiЮ iнвалiдiв на лiкувuшьних тренажерах, дошцi

eBMiHoBa.

10.Вiдвiдуемо на дому лежачих, тяжко хворих,

допомагасмо iM в побутових послугах.

11. Була органiзована допомога 75 iнвалiдам - чл

безкоштовного придбання та доставки гzвет та журналiв,

- <<Сегодня>>;

- <Порадниця);

- кЗОЖ>;

- <<Тайни прошлого);
- <<Благогвiст>;

й,

iзацii в частинi
Ф,NY*Yк^ ^L\. \

uподлфьхе районне

товарвспо iнвалфв

кOднiстыr
iдентифiкацiй н ий
код 262оOо38

,\\с,



- (1000 рецептiв>;
- <Зелена планета>).

12. Приймасмо активну участь у благоустроi парковоi зони Виноградар,

територii Синього озера та озелененi мiкрорайону.

Робота го прТI <еднiсть>) спрямована на те, щоб кожна людина вiдчув€LIIа

себе повноцiнною в суспiльствi, захищеною, охопленою нашою турботою i увагою.

План заходiв з реалiзацii проекry.

1. 01.10.2018р. - Щень похилоi людини. Привiта_lrи 32 членiв товариства з днем

похилоi людини в орендованому примiщенi по вул. Свiтлицького, буд. 28-в. Було

влаштувано для них юмористично розважаJIьну програму з конкурсами та

невеличкими подарунками, також пригощzrли Bcix присутнiх ча€м, солодощами та

фруктами. Bci залишили примiщення з вдячнiстю та були ДУЖе ЗаДОВОЛеНi.

2. |4.10.2018p. - Щень захисника Украiни. Вiтали чоловiкiв в кiлько;тi 149 осiб з

Щнем захисника УкраIни в орендованому примiщенi по вул. Свiтлицького, буд. 28-в.

,щля чоловiкiв була органiзована розваж€rльцIа програма, пiсля якоi BciM чоловiкам

були врученi подарунки, солодощi та кожен отримав по коробцi цукерок. Члени

товариства дякув€Lпи за отримане

3. 03.|2.2018р. - Мiжнародний
з iнва_lriднiстю 03.12.2018р. в

задоволення вiд органiзацiТ свята та привiтання.

день iнвалiдiв. З нагоди Мiжнародного дня людей

примiщеннi клубу <Виноградар)> по проспекту

Свободи, буд. 26-Б. було влаштовано святкове зiбрання на було запрошено 200 осiб

iнвалiднiстю депутати Киiвради, представники Подiльсъкоi

райдержадмtнtстрацii, спонсори, протоiерея з Кафедр€шьного собору. Була

органiзоВана длЯ членiВ товарисТва концертна програма з участю дитячих художнiх

колективiв клуба <<Виноградар), а також члени товариства олег Грузд, Олександр

осколок, Софiя Кондратюк читzUIи власнi вiрши про життя знедолених людей, та

завершила святкове зiбрання святково - розважаJIьна програма з привiтанЕям та

вруIенням солодощiв. Пiсля закiнчення розважuUIьних програм, кожний присутнiй

отримав по коробцi цукерок i букетику kBiTiB. На особливу подяку та пошану

заслуговус Катерина Юр'ева, якiй дякувЕUIи за органlзацlю цl€1 концертно1

програми члени товариства присутнi на святковому зiбраннi.

4.1g.l2.2018p. -,Щень св.Миколая. На це свято запросили 36 дiтей з iнвалiднiстю i

провели його В орендованомУ примiщеннi по вул. Свiтлицького, буд, 28_в,

Привiтати ix також приiхали нашi спонсори мБФ <<CyBepeHHi госпiтЕrль€ри Орлену

Святого IoaHHa Срусалимського>). ,Щовгоочiкуванi ixHi подарунки з радiстю чекапи

дiти - iнвалiди, члени товариства. Гостi спiлкувалися з дiтьми,

життям, здоров,ям. пригощали iх продуктами харчування,

прощання Bci р€вом сфотографувалися. Ми також пi

iнтелекту€шьну програму для дiтей з iнвалiднiстю BikoM з 5

чит€UIи вiршi та спiвали пiснi про св. Миколая, пiсля концерту

цiкавилися ixHiM

iЗ канцтоварiв, iграшки, солодощi та фрукти. З радiстю
повертztлися з подарунками до своiх домiвок.

a

и. На
\

тffi*шпшж.
нrGftФtrМав



,,ЩЛЯ Реалiзацii нашого проекту <MpiT людей на краще майбутне> було видiлено по
кошторису 69000,00, а саме:

Mic. :960,00 грн.

1З40,00 грн.

Канцелярськi товари - 2350.00 грн.
Папiр А4 20 пач. х 91,00: 1820,00
Папка на зав'язках l0 шт. х 5,50 : 55,00
Файли 5 упак. х 45,00 :225,00
Ручка 20 шт. х 10,00:200,00
Олiвцi 10 шт. х 5,00:50,00

Засiб КЗI <Secure Token-337М> (електронний ключ) - 2200,00
3шт х 7зз,зЗз: 2200,00

Ми зараз знаходимося в дуже скрутному становищi тому
кiлькiсть спонсорiв та меценатiв, якi бажали спромогтися вникн
людей з обмеженими можливостями. На сьогоднiшнiй день iH

пенсiю живуть за межею бiдностi, вони не в змозi придбати
продукти харчування.



Ti кошти, що були видiленi по кошторису на сплату комун.шьних платежiв та
матерiаПьного заохоченнrI, даJIо змоry заощадити Ti крихти, якi були пожертвуванi
благодiйниками для здiйснення наших статутних зобов'язань, а саме: захистити
права iнвалiдiв на працю, мор€шьну та фiзичну реабiлiтацiю iнвалiдiв в соцiа_гlьному
середовищi, захист соцiальних економiчних, творчих, культурних, сIIортивних та
iнших спiльних iHTepeciB iнвалiдiв, що е членами Го (ПРТI <еднiсть>.

Наша органiзацiя гrлiдно працюс на захистi людей з iнвалiднiстю протягом 16-
ти poKiB. Ми об'сдналися, щоб вижити. !якуемо благодiйникам MicTa, ik
добровiльним пожертвуванням для пiдтримки життедiяльностi iнвалiдiв, членiв
товариства у цей нелегкий для нас час i радiемо кожному прожитому дню.

ми плануемо i в под.шьшому допомагати людям з вадами здоров'я i
надiсмося на спiвчуття благодiйникiв i вiримо: щедра рука не зубожiе - <<Хто дае,
тому воздасться>>. Також дякусмо за пiдтримку мiсцевiй владi.

Голова ГО ПРТI <ед 'ева К.М.fuiжшгЦ\*

.е
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