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BCEYKPAIHCЬKA ГРОМАДСЬКА
ОРГАНIЗДЦЯ (ТАЛАНОВИТI
лТИ УкРАiни)

Назва прiоритетного напрямку Проведення комплексноТ

реабiлiтацiТ та спецiалiзованого
консультуванЕя дiтей та молодi з

iнвалiднiстю
Назва проекту Четвертий КиiЪський благодiйний

аукцiон до Дня Святого Миколая
Вiдповiднiсть проекту оперативним
цiлям, завданням та заходам СтратегiТ

розвитку MicTa Кисва до 2025 року

Пiдвищення рiвня соцiального
захисry окремих категорiй
населенЕя

Загальна сума витрат дJIя виконання
(реалiзацiТ) проекту, тис.грн.

80,00

Очiкуване фiнансування з бюджету
MicTa Киева" тис.грн.

80,00

Мiнiмально необхiдний обсяг витрат
дIя виконання (реалiзацii) проекry,
тис.грн.

80,00

Термiни реапiзацiТ проекту До 31 .l2.20l9
Адреса громадськоТ органiзацiТ
Телефон, факс, e-mail
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Правди, буд.З3,

т. (044) 228-06-80. (073) 4з8-2з-6З
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пiдтримки з бюджету MicTa Кисва

Опис проекту
для реа_гriзацii у 2019 роцi

Четвертий Киiвський благодiйний аукцiон до Щня Святого
Миколая

(назва проекгу)

Назва громадськоi органiзацii, яка подас проект

ВСЕУКРАiНСЪКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗШШ (ТАЛАНОВИТI ДIТИ
укрАiни)
1. Загальна iнформацiя про громадську органiзацiю:

- дата створення _03.03.2008р.
_ предмет дiяльностi _Пiдтримка та розвиток творчих здiбностей тшtановитих

дiтей та молодi, дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування, дiтей
iз неблагополу{них та неповних сiмей
- структура та чисельнiсть _Загальнi збори, Виконавчий орган - директор,
кiлькiсний склад - 20 осiб
- джерела фiнансування _Бюджет м. Киева та власнi кошти
- наявнiсть pecypciв для виконання проекry_Людськi та фiнансовi ресурси
- досвiд реалiзацiТ заходiв iз зал1..lенням бюджетних коштiв _протягом 3 poKiB
(2016-дотепер)

2. Опис та обrрунтування необхiдностi реалiзацii проекту

2.1. Мета проекту
Проведення Четвертого КиiЪського благодiйного аукцiону ло Дня Святого
Миколм для придбання реабiлiтацiйного обла,днання для дитячоi полiклiнiки
JФ 9 (фiлiя Nч 2) на проспектi Правди,64-А в ГIодiльському районi м. Киева.

2.2. Щiльова група, на яку спрямовано проект (з розподiлом за статтю)

Щiти BiKoM вiд 5 до 18 poKiB iз захворюваннrIми опорно-рухового €шарату,
периферичноТ нервовоi системи, HeBpacTeHiT, шкiрних з€lхворювань, дiти-сироти
з iнвалiднiстю, дiти позбавленi батькiвського пiкгlування, дiти iз неповних сiмей
i неблагопол)лних сiмей.

2.3. Опис проблеми, на вирiшення якоТ спрямовано проект.
Придбання реабiлiтацiйного обладнання (бруси реабiлiтацiйнi, ванна
бальнеологiчна гiдромасажна Гейзер, шафа сухоповiтряна ШС-80, термостат
TC-SO) для дитячоТ полiклiнiки J,,lЪ 9 (фiлiя }lb 2) на проспектi Правди, 64-А в

Подiльському районi м. Киева.



2.4. Г[лан заходiв з решiзацii проекry.

2.5. Участь громадськоI органiзацiТ в решiзацiТ проекry (людськi, фiншrсовi
ресурси тощо) Людськi та фiнансовi ресl,рси.

2.6. Очiкуванi результати реагriзацiТ проекту (вкшriть KoHKpeTHi кiлькiснi та
якiснi результативнi показники)

отримання коштiв за результатами проведення Четвертого Киiъського
благодiйного аукцiону до Дня Святого Миколая Nтя придбання
реабiлiтацiйного обладнання для дитячоi полiкгliнiки Ns 9 (фiлiя Js 2) на
проспектi Правди, 64-Ав Подiльському районi м. Киева.

2.7. Молсгlивiсть поширення досвiду решriзацiT проекry.
Можливiсть проводити аналогiчнi акцii в iнших района< MicTa Киева.

3. Кошторис проекту

}lb
п/п

Назва cTaTTi витрат на
реалiзацiю пDоектy

Кiлькiсть, од. Щiна за
одпншцю. гDн.

BapTicTb,
грЕ.

1 Оренда примiщення 8 годин
(послчга)

2 500 грн. 20 000
грн.

2. Оренда звуковоi технiки 8 годин
(послчга)

3 125 грн. 25 000
грн.

з. Оренда свiтловоТ технiки 8 годин
(послуга)

1250 грн. 10 000
грн.

4. Розробка дизайну MaKeTiB
полiграфiчноi продукцiТ
(бренд-вол, каталоги,
листiвки, тощо)

1 послуга 5 000 грн. 5 000
грн.

5. Друк полiграфiчноi
продукцii (бренд-вол,
каталоги, листiвки, тощо)

500 шт. l0 грн. 5 000
грн.

Етапи реалiзацii Опис заходiв дJIя
здiйснення етапу

TepMiH

реаlriзацiТ
етапу

Результати
здiйснення
етапу

Пошук примiщення Проведення
монiторингу цiн

Вересень-
Жовтень
20l9p.

,,Щоговiр оренди
примiщення

Оренда свiтловоТ та
звуковоI апаратури

Проведення
монiторингу uiH

Вересень-
Жовтень
2019р.

.Щоговiр оренди
технiки

Розробка та друк
полiграфiчних
матерiалiв (банер,
листiвки, тощо)

Проведення
монiторингу цiн

Вересень-
Жовтень
20|9р.

,,Щоговiр на
постачання
полiграфiчноТ
продукцiТ



Витрати на ведгIого

Засоб.и дJuI прикрашання

Загальна сума

Ф'
т
Ф

*.

'ъ?"
,Z'- '.4
(fiи.)
,'';н5
'. t/,l

* 
.Що кошторису не можуть бути включенi TaKi види

надання фiнансовот пiдтримки для участi в довгострокових
закупiвля ToBapiB будь-якого виду, що становить бiльше 60
видатки на придбання основFIих засобiв;
булiвництво та капiтальний ремонт, придбання
створення фiнансових фондiв;
органiзацiя i проведення розвЕDкt}льних заходiв;
проведення довгострокових наукових або технiчних
органiзацiя та проведення фуршетiв, банкетiв, обiдiв тощо;
здiйснення дiяльностi релiгiйного або полiтичного

Пiдпис керiвника громадськоТ органiзацiТ
Печатка громадськоТ органiзацii

i тренiнгах;
бюджеry;

6. 8 годин
(послуга)

1 250 грн. 10 000
грн.

7. 10 шt. 500 грн. 5 000
грн.

80 000 грн. 80 000
гDн.



Коротка iнформацiя про дiяльнiсть та досвЦ роботи громадськоТ органiзацii.

ВсеукраIнська Громадська Органiзацiя <Талановитi [iти УкраТни> створена з метою

сприяння пiдтримки та розвитку творчих здiбностей тшIановитих дiтей та молодi, дiтей-
сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування, дiтей iз неблагополучних та неповнID(

сiмей. На пiдтримку талановитих дiтей iз соцiально незахищених сiмей УкраiЪи потребуе

об'еднання зусиль цромадських, державншх, iнших профспiлкових установ, державних та

недержавних пiдприемств.

ВсеукраiЪська Гром4дська Органiзацiя <Талановитi Щiти УкраТни> пiдтримуе

розвиток дитячого та юнацького мистецтва, наукового, технiчного, культ)ФноГО,

художнього, театрального, творчого розкритгя талантiв.

ВсеукраiЪська Громадська Органiзацiя <<Талановитi ,Щiти УкраiЪи> приймае у{асть у
благодiйнiй дiяльностi, а саме три роки поспiль проводить благодiйнi аукчiони для зборУ

коштiв на закупiвлю спецiалiзованого реабiлiтачiйного обладнання для дiтей - СиРiт З

iнвалiднiстю, необхiдного дJuI реалiзацiТ лiкувальних, профiлактичних та реабiлiтацiйних
цiлей.

На Першому КиТвському благодiйному аукцiонi до Щня Святого Миколая ЗiбРаНi

кошти були використанi для придбання програмно-апаратного комплексу <<Iнтерактивний

метроном) для реабiлiтацiТ та лiкування дiтей iз спинно-мозковими травмами, проявами

дцп, iншими захворюваннями та порушеннями ЦНС для КиiЪського мiського булинку

дитини iM. Городецького в смт. Ворзель.

На ,Щругому КиiЪському благодiйному аукцiонi до Дня Святого Миколая зiбранi

кошти були використанi на придбання фiброброrпкоскопу дJIя дитячого вiДдiлення

Нацiонального iнститугу раку, необхiдного для дiагностики, бiопсiй пУхлин, санацiТ

трахеобронхiального дерева у важких хворих, виконання лiкувальних манiпуляцiй, зупинки

кровотечi iз п;rхлин, iнryбацiй трахеТ у скJIадних випадках.

На Третьому КиiЪському благодiйному аукцiонi до .Щня Святого Миколая зiбранi

кошти були використанi для закупiвлi спецiалiзованого реабiлiтацiйного облаДнання

(функцiональна KiMHaTa) для дiтей - сирiт з iнвалiднiстrо Святошинського дитячого булинкУ
_ iHTepHary, необхiдного для реалiзацiТ лiкувальних, профiлактичних та реабiлiтацiйних

цiлей, розвитку координацiI у просторi та вирiшенюI великоТ кiлькостi задач iз фiзкульryрно

- оздоровчоТ роботи.

В поточному Роцi плану€ться проведення Четвертого КиiЪського благодiйного

аукцiону ло Дня Святого Миколая для збору коштiв на закупiвлю спецiалiзованого

реабiлiтацiйного обладнання для дитячоТ полiклiнiки JФ 9 (фiлiя J\Ъ 2) на проСпектi ПРаВДИ,

б4-А в Подiльському районi м.

Виконавчшй директор Io. м. якимЕнко

KpaiHa-\/...--\*
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1. зАгАльнI положЕння

1.1. всЕукрдiнськА громмськА оргАнIзАцIя <<тмlАновитI дпи укрАiни> (надалi-
Органiзачiя) е всеукраТнською громадською органiзацi€ю, яка об'едну€ громадян Украiни,
iноземних громадян та осiб без громадянства, якi перебувають в YKpaiHi на законних
пiдсгавах, на ocHoBi спiльносгi iHTepeciB для реалiзацiт мети та завдань, передбачених цим
Статутом та не передбачае одержання прибугку вiд своеiдiяльностi. Метою Органiзацii не е
та не може буги одержання прибугку. В дiяльностi Органiзацii забороня€ться розподiл
доходiв (прибугкiв) або Тх часгини серед засновникiв (учасникiв), членiв ОрганiзацiT,
працiвникiв (KpiM оплати ixHboT працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв
органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб,

t,2, Дiяльнiсгь Органiзачii здiйснюgться вiдповiдно до КонсгитуцiТ УкраТни, чинного
законодавства та цього Статуry.

1.3. Органiзаuiя створена та дiе на принципах
1) добровiльносri;
2) самоврядносгi;
З) вiльного вибору територiТ дiяльносгi;
4) рiвносгi перед законом;
5) вiдсугностi майнового iHTepecy iх членiв (учасникiв);
6) прозоросгi, вiдкритосгi та публiчносгi.
Вона вiльна у виборi напрямкiв своеТ дiяльносгi,

1.4. Органiзацiя набувае статусу юридичноi особи з дня iT державнот реесграчii в

установленому чинним законодавством порядку. Органiзацiя володiе вiдокремлениМ
майном, ма€ самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, в тому числi i валютнi.
органiзацiя користу€ться рiвними правами i несе обовЪзки, пов'язанi з iT дiяльнiсгю, ма€
печатку, бланки i штампи з власною символiкою та символiку, зразки яких ЗатвеРджуЮтЬСЯ
правлiнням ОрганiзацiТ. Символiка ре€струеться у встановленому законом порядку.

1.5. Офiцiйне найменування Органiзацii:
Повне найменування украiнською мовою:
BcEyKPAicbKA громмськА оргАнIзАцIя <тм|АновитI дпи укрАiниu.
скорочене найменування украiнською мовою:
ВГО <ТАЛАНОВИТI ДIТИ УКРАIНИ>;
повне найменування росiйською мовою:
всЕукрди нскдя оБщЕствЕн нАя оргАн изАция <тАлА1-1тл и вы Е дЕги укрАи н ы > ;

Скорочене найменування росiйською мовою:
ВОО <ТАЛАНТЛИВЫЕ Д€ТИ УКРАИНЫ>;
Повне найменування англiйською мовою :

ДLL-UКRДINIДN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION <<TALENTED CHILDREN ОF UKRAINE>;
Скорочене найменування англiйською мовою:
AUNGO <TALENTED CHILDREN ОF UKRAINE>.
Органiзачi йно-пра вова форма ОрганiзацiТ : громадська органiзацiя,

2. мЕт& 3двддння тА ocHoBHI НАПРЯIriКИ ДmЛЬНОСП ОРГАНI3АЦII
2.1, метою (цiлями) дiяльностi ОрганiзачiТ е: сприяння пiдтримцi та розвитку творчих

здiбностей талановитих дiтей та молодi, в тому числi дiтеЙ-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, дiтей iз неблагополучних а неповних сiмей, задоволення та
захист спiльних iHTepeciB своТх членiв

2,2. основними напрямами (завданнями) дiяльносгi Органiзацii е в установленому законом
порядку та в межах наданоi чинним законодавством компетенцiТ:

- сприяння об'еднанню зусиль громадських, державних, iнших установ, профспiлкОВИХ

та iнших органiзачiй, державних та недержавних пiдприемсrв, приватних осiб на пiдтримкУ

талановитих дiтей та дiтей iз соцiально незахичlених сiмей УкраТни;

- сприяння розвитку дитячого та юнацького мистецтва, дитячiй та й,

технiчнiй, культурнiй, художнiй, мисгецькiй, театраЛьнiй,
УкраIнi;

сприяння наданню допомоги дитячим громадським органiзацiям,
колективам дитячоi науково - технiчноi творчостi * gftДttQфаа"нам

с
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та проектiв по вiдродженню та пiдтримцi украТнськоТ кульryри, освiти, вивчення iсгорiТ та
культури украТнського народу, народiв iнших нацiональностей, що проживають на УкраIнi;

- сприяння розвитку украТнськоТ, iнщих кульryр, в тому числi реалiзацiТ програм
нацiонально-кульryрного розвитку, досryпу Bcix верств населення до культурних цiнностей та
художньоi, мистецькоТ, театрал bHoi, Ki нематографi ч ноТ творч осгi ;

- сприяння розвитку науки та освiти, сприяння реалiзацiТ та практичному здiйсненню
мiжнародних, загальнодержавних, регiональних та мiсцевих HayкoBo-ocBiTHix та соцiальних
програм, надання допомоги вчителям, вченим, сryдентам, учням та талановитiй творчiй
молодi;

- сприяння розвитку охорони здоров'я, масовоТ фiзичноi кульryри, спорry та ryризму,
пропаганди здорового способу життяt проведення заходiв, спрямованих на реабiлiтацiю
молодi, що сrражда€ на алкоголiзм, наркоманiю, токсикоманiю;

- сприяння розвитку дитячоi лiтераryри, драматичних TBopiB для дiтей, дитячих пiсень,
художнiх TBopiB для дiтей;

- сприяння розвитку видавничоТ справи, особливо що fiосу€ться дитячих TBopiB, TBopiB

для дiтей, батькiв, таких, що несуть виховну функцiю, навчають доброти любовi до
Батькiвщини, батькiв, людей;

- сприяння розвитку видавництва словниковоi продукцiТ адаптованоТ украТнською
мовою;

- сприяння oxopoHi i збереженню кульryрноТ спадщини, iсторико-культурного
середовища, пам'яток iсгорiТ та культури, мiсць поховання;

- надання допомоги у розвиток публiчних бiблiотек, особливо дитячихi

- сприяння органiзацii KoHKypciB, олiмпiад, майстер-класiв, тренiнгiв, що сприяють
науковiй, технiчнiй, кульryрнiй, художнiй, мисгецькiй, театральнiй, кiнематографiчнiЙ
творчостi дiтей та молодi.

2.З. З метою виконання статутних завдань Органiзацiя у встановленому чинним
законодавством порядку та в межах наданоТ чинним законодавством компетенцiТ мае
право, зокрема:
1) вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропаryвати свою меry (цiлi);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органiв державноТ влади| органiв

влади АвтономноТ Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, Тх посадових i

службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публiчну iнформацiю, що знаходиться

у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформачii;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв

нормативно-правових aKTiB, що видаються органами державноТ влади| органами влади
АвтономноТ Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i сгосуються сфери
дiяльностi громадського об'€днання та важливих питань державного i суспiльного життя;

5) проволити мирнi зiбрання;
7) буи учасником цивiльно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi права

вiдповiдно до законодавства;
8) засновувати з метою досягнення своеТ сгатрноi мети (цiлей) засоби масовоi

iнформачiТ;
9) брати участь у здiйсненнi державноi реryляторноi полiтики вiдповiдно до Закону

Украiни "Про засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоТ дiяльносгi";
10) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботi консультативних,

дорадчих та iнших допомi>t<них органiв, що угворюються органами державноТ влад4
влади АвтономноТ Республiки Крим, органами мiсцевqго самоврядування
консультацiй з громадськими об'еднаннями та пiдготовки рекоменда
стосуються сфери TxHboi дiяльносгi;

o"o*u"1","'""ff ^,.ffi :;::#ъ:1,1:1ъ:i:ч;:Jýffi шнп$?н:
\ýU'**l*}ЁЧустановах та органiзацiях Bcix форм власностi ,ФРИГфiД{|@М
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12) бРаТИ УЧаСТЬ В ОРГаНiЗацiТ i фiнансуваннi, а також самосгiйно проводити ocBiTHiзаходи, пов'язанi зi сгатrгною дiяльнiсгю ОрганiзацiТ;
1з) брати участь в органiзацii i фiнансуваннi спiльних програм i проектiв з органами

державнот влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприемсгвами, органiзацiями та
установами;

14) спiвпрацювати з iноземними та мiжнародними неурядовими органiзацiями,пiдтримувати профеСiйнi зв'язки, обмiн досвiдом та iнформацiею, обмiн делегацiями
15) виступати засновником постiйно дiючого третейського суду.

З. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНIЗАЦII

З.1. Членство В ОрганiзацiТ е iндивiдуальним.
З.2. Членство в iнших органiзацiях не заперечу€ членству в Органiзацii.
3,3, ЧЛеНаМИ ОРГаНiЗаЦiТ МОЖУТь буги громадяни УкраТни,- iноземнi громадяни, особи безгромадянства, якi досягли 18 рiчного Biky та якi перебувають в ykpaTHi на законнихпiдсгавах.
3,4, Для всryпу до членiв ОрганiзацiТ кандидати подають заяву до Правлiння Органiзацii.3,5, Виключення з членiв Органiзацii проводиться за власним бажанням у тому ж порядку,що й всryп. Член ОрганiзацiТ вважа€ться вик.пюченим з моменry подання вiдповiдноiзаяви.
члени Органiзацiт, якi систематично не виконують свотх обов'язкiв та iнших вимог цьогостатуту, рiшень керiвних органiв Органiзацii, або скоiли вчинок, що ганьбить членiвОрганiзацiТ, чи намагалисЬ використати сво€ членство в ОрганiзацiТ з метою, не сумiсною ззавданнями та принципами стаryтноТ дiяльносгi, виключаються рiшенням Правлiння ОрганiзацiТ
з iT членiв.
РiшеннЯ вважа€тьСя прийнятим у тому разi, якщо за нього проголосувало З/4 членiв Правлiння
ОрганiзацiТ.
3,6. Член ОрганiзацiТ, який не вноситЬ протягом 6-и мiсяцiв членськi внески, вважа€ться

таким, що вибув iз членiв ОрганiзацiТ, що оформля€ться рiщенням Правлiння ОрганiзацiТ.
3.7. Члени ОрганiзацiТ мають право:

- обирати та бути обраними до керiвних органiв Органiзацii;
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть ОрганiзацiТ та iT керiвних органiв;- братИ участЬ в вирiщенНi питань, пов'язаних з дiяльнiсгю ОрганiзацiТ;- вiльно виходити з членiв Органiзацii.
3.8. Члени ОрганiзацiТ зобов'язанi :

- дотримуватись вимог Статугу ОрганiзацiТ;
- виконувати рiшення Загальних зборiв та керiвних органiв ОрганiзацiТ;- сво€часно вносити членськi внески;
- сприяти досягненчю основних завдань та мети Органiзацii.

за рiшенням Правлiння Органiзацiт iндивiдуальному члену Органiзацiт може бути присво€не
звання Почесного члена Органiзацii. Почесним членом Органiзацiт може бри особа, яка ма€особливi досягнення у сферi сгатугноТ дiяльностi таlабо нада€ значну органiзацiйну,
матерiальну або iншу пiдтримку дiяльносгi Органiзацiт. Почеснi члени корисryються тими ж
правами та несутЬ Ti >t< обоВ'язки, що й iншi членИ Органiзацii та не надiленi жодними
привiлеями.

4. ПОРЯД_ОК УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНОСТI СТАТУТНИХ ОРГДНIВ УПРДВЛIННЯ
оргАнI3АцIt тА ix повновАжЕння, порядок звIтувАння кЕрIвних оргднIв

ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ, ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РrШЕНЬ, ДIЙ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ
ОРГАНIВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ, ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ ОРГДНIЗДЦIt4,L, КерiвнимИ органамИ ОрганiзацiТ е Загальнi збори членiв ОрганiзацiТ та Правлiння

ОрганiзачiТ.
4.2. Вищим органом управлiння Органiзацiт е колегiа льний орган - 3агальнi збори членiв
ОрганiзацiТ,
4.з. Загальнi збори членiв Органiзацii скликаються Правлiнням ОрганiзацiТ
один раз на pik. Позачерговi Загальнi збори можугь буги скликанi на
членiв Органiзацii, Правлiнням ОрганiзацiТ, Головою НаглядовоТ ради Ор
час, мiсце i порядоК денЁиЙ ЧленИ ОрганiзацiТ (або Тх предсrавники)

згIдн0 3
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Загальнi зборИ вважаютьСя правомОчними| коли В них беррь участь не менше 2/З членiворганiзацiт, Рiшення приймаються простою бiльшiсгю голосiв присугнiх делегатiв на Загальнихзборах.
4,4, flo компетенцiт 3агальних зборiв членiв Органiзацii належать питання:4,4,L Затвердження стратегiчних напрямкiв та прiоритетiв дiяльносгi ОрганiзацiТ;4,4.2. Внесення змiн та доповнень Ло'Стаryry Орган]зацiТ;4,4.!. Обрання та вiдкликання Голови Оргiнiзацii;
4.4.5, Обрання та вiдкликання членiв Правлiння dрганiзацiТ;4,4,7, Обрання та вiдкликання членiв Наглядовоi ради та Голови НаглядовоТ ради Органiзацil;4,4,в, 3атвердження благодiйних програм ОрганiзацiТ щодо про""д""Iя дiяльносгi, наданняблагодi йнот фi нансовот, матерiальнот, органiзацiйнот, i ншот допомоги ;4,4,9, Заслуховування та затвердження звiтiв Голови та Правлiння Органiзацiт, ГоловиНаглядовоТ ради та НаглядовоТ ради ОрганiзацiТ;4.4.10. Реалiзацiя права власностi на майно i кошти ОрганiзацiТ;4,4,Lt, Затвердження рiчного бюджету ОрганiзацiТ i порrдо* його використання,визначення напрямiв, форм та обсягiв фiнансовот i господарськот дiяльностi, затвердження
рiчного звiry про виконання бюджеry;
4,4,L2, Прийнятгя до ро3гляду i вирiшення будь-яких iнших питань дiяльносгiОрганiзацiТ.
4,4,1з, Ухвалення розмiрiв та порядку сплати членських та вступних BHecKiB членамиОрганiзацiТ;
4.4,L4, Ухвалення рiшень про реорганiзацiю та лiквiдацiю ОрганiзацiТ.

4,5, У перiод мiж 3агальними зборами членiв Органiзацil виконавчим органом ОрганiзацiТ з
функцiями 3агального керiвництва е Правлiння ОрганiзацiТ. Правлiння ОрганiзацiТ обирастьсязагальними зборами членiв Органiзацii з числа членiв Органiзацiт TepMiHoM на три роки.ПравлiннЯ Органiзацii в межах cBoei компетенцiТ:
4.5.1. Обирае засryпникiв Голови ОрганiзацiТ;
4.5.2, Визначае заходи реалiзацiТ рiшень Загальних зборiв членiв.
4,5.3, Приймае членiв ОрганiзацiT та припиняе членство у Органiзацiт за погодженням зГоловою ОрганiзацiТ;
4.5.4. Може iнiцiюватИ встуП ОрганiзацiТ до спiлок або вихiд з них;
4.5.5. Вносить пропозицiт Загальним зборам щодо розмiру й порядку сплати членських та
вступних BHecKiB членiв ОрганiзацiТ;
4,5.6. Приймае рiшеннЯ щодо викОристання майна, коштiв, iнших цiнностей ОрганiзацiТ в
межах своеТ компетенцiТ;
4,5,7. Розробляе плани роботи ОрганiзацiТ та Правлiння ОрганiзацiТ;
4.5.в. Готуе звiти про свою дiяльнiсгь, признача€ та звiльняе Виконавчого директора;4.5.9. Здiйснюе iншi функцiт в межах своет компетенцiт, Статугних вимог та в межах чинного
законодавства.
4.6 Засiдання Правлiння ОрганiзацiТ проводяться не менше нiж чотири рази на piK i е
правочинними за умови присугностi на них не менше двох третин складу Правлiння.4.7, Чинним вважа€ться рiшення Правлiння Органiзацiт, за яке 

'проголосувала 
проста

бiльшiсгь присутнiх членiв Правлiння ОрганiзацiТ.
4.8. головАоргАнIзАцIi
4.8.1. НайвищоЮ керiвноЮ особоЮ ОрганiзацiТ е Голова ОрганiзацiТ. Голова ОрганiзацiТ
обирасгься Загальними зборами членiв Органiзачiт TepMiHoM на три роки.4.в,2. Головою ОрганiзацiТ може бри обраний член Органiзацii, який досяг 25-рiчного BiKy,
володiе украТнськОю мовою i не обраний керiвником iншоТ громадськоТ органiзацiТ,
4.В.3. Голова ОрганiзацiТ в межах своеТ компетенцiТ:

Забезпечуе загальне i постiйне керiвництво Органiзацiею;
Скликае i головуе на засiданнях Правлiння ОрганiзацiТ;
очолюе Правлiння, визнача€ порядок i змiсг його роботи, голову€ на засiданнях

Правлiння, органiзуе веденнЯ протоколiВ на засiданнi Правлiння, контролю€ виконання рiшеньЗагальних зборiв членiв ОрганiзацiТ i Правлiння ОрганiзацiТ;
готуе до розгляду питання/ якi виносяться на розгляд i обгс

ОрганiзацiТ за дорученняМ загальних зборiв членiв ОрганiзацiТ, Правлiння
та НаглядовоТ ради Органiзацii;

а2.
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подае на розгляд Правлiння Органiзацiт кандидаryру виконавчого директора
ОрганiзацiТ та головного бухгалтера;

Погодх<уе та гоry€ рiшення щодо прийому членiв ОрганiзацiТ;
Органiзуе проведення надання благодiйноТ допомоги за рiшенням загальних зборiвчленiв Органiзацii, Правлiння Органiзацiт та цiльову благодiйну допомоry;розробляе та пода€ на затвердження Правлiння Органiзацiт опис, 

'положення 
та зразкисимволi ки Орга нiзацiТ;

Пiдписуе та затверджуе рiшення Загальних зборiв членiв ОрганiзацiТ та Правлiння;
затверджу€ довгостроковi програми та проект резолюцiт, звернення, положення,

iнструкцiТ та iншi документи;
Приймае рiшення про напрями, форми та обсяг допомоги на пiдсгавi проектiв та

програм;
Представляе iнтереси ОрганiзацiТ

громадських о6'€днаннях, фондах тощо;
готуе звiтнiсгь та звiтуе перед Правлiнням Органiзачil, 3агальними зборами членiв
ОрганiзацiТ, контролЮючимИ органiзацiями, якi дiють у правовому полi УкраТни;
несе органiзацiйну вiдповiдальнiсгь за збереження цiнносгей та майна Органiзачiт;
3дiйснюе iншi повноваження не вiднесенi до компетенцiт 3агальних зборiв членiв

ОрганiзацiТ.
4,8.4. Голова ОрганiзацiТ в разi своеТ вiдсугностi (вiдрядження, вiдпусгки, хворобливого станутощо) або тимчасовоТ неможливосri виконувати cBoi повноваження ма€ право покласти
тимчасово виконання своТх повноважень на iншого члена Правлiння. Голова ОрганiзацiТ може убудь-який час повернути своТ повноваження.

Голова ОрганiзачiТ може бути вiдкликаний:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв членiв ОрганiзацiТ;
за власним бажанням на пiдставi письмовот заяви до 3агальних зборiв членiв

Органiзацii.
У разi вiдкликання Голови ОрганiзацiТ його функцiТ викону€ обраний Правлiнням

органiзацiт, iнший член Правлiння Органiзацiт TepMiHoM не бiльше трьох мiсяцiв, протягом
якогО ПравлiннЯ зобов'язане скликати позачерговi 3агальнi збори членiв ОрганiзацiТ.
4.9. виконАвчиЙ дирЕктор
4.9.1. Виконавчий директор признача€ться Правлiнням ОрганiзацiТ та:

Здiйснюе адмiнiсгративно-виконавчi функцiТ вiдповiдно дО законодавства УкраТни,
органiзуе роботу i вирiшуе yci питання дiяльностi Органiзацiт, за винятком тих, lло входять довиключнот компетенцiт Загальних зборiв членiв Органiзацiт чи Правлiння, якi можугь винести
рiшеннЯ прО передачУ частинИ cBoix повноваженЬ (oKpiM виключних повноважень), що
належать Тм, до компетенцiТ виконавчого директора;

пiдзвiтний 3агальним зборам членiв Органiзацiт та Правлiнню, органiзовуе виконання ix
рiшень;

.Qiе вiд iMeHi Органiзацiт в межах, встановлених цим Статром та чинним законодавством
УкраТни, та вiд iMeHi ОрганiзацiТ приймае вiд надавачiв благодiйноТ допомоги благодiйну
допомоry у грошовiй, майновiй, органiзацiйнiй, iнших формах;

представляе Органiзацiю в органах державнот, мiсцевот влади та у стосунках з
фiзичними та юридичними особами;

в державних органах та установах, органiзацiях,

членiв Органiзацii,

цiнностей та майна

Гоryе звiтнiсть та звiryе перед Правлiнням, Загальними зборами
контролюючими органiзацiями, якi дiють у правовому полi УкраТни;

Несе матерiальну та органiзацiйну вiдповiдальнiсть за збереження
Органiзацii;

Мае правО без довiреносгi викОнуватИ вiд iMeHi ОрганiзачiТ бУдь-якi юридичнi дiТ, акти, а
саме:
а) ВИРiШУВаТИ ПИТаННя, пов'язанi з укладенням та укпадати будь-якi договори, угоди,контракти;
б) затверджувати прав}4r]а процедури та iншi внррiшнi документи;в) приймати працiвникiв на робоry до Органiзацii за трудовими угодами або трудовими
договорами; та звiльняти Тх iз Органiзацil з дотриманням вимог трудового заг) затверджувати структуру ОрганiзацiТ та штатний розпис i розмiрвирiшувати умови оплати та стимулювання працi працiвникiв ОрганiзацiТ,
накладення на них стягнень;
д) видавати в межах своеТ компетенцiТ довiреностi (вiдповiдно до чи
УкраТни);
е) видавати накази, ycHi та письмовi
Органiзацii, з оперативних питань,

(ъ\

у;
якi потребуютrOРИ

и
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передбаченому чинНим законОдавствоМ Украiни, та в межах компетенцiТ, передбаченоТ цимСтатутом;
е) забезпечувати виконання поточних та перспективних планiв роботи Органiзацii;ж) розподiляти повноваження мiж працiвниками ОрганiзацiТ;
З) УКЛаДаТИ Та ВНОСИТИ Змiни до колективногодоговору з трудовим колективом товариства;,i) органiзУвати вед_ення бухгалтерського облiку та звiiностi ОрганiзацiТ;к) вiдкривати для Органiзацii рахунки в установах банку;
виконавчо-розпорядчi функцiт ви конавчий директор rй*оrуе самосгiйно.

виконавчий директор не може бrги одньчасно головою Загальних зборiв членiвОрганiзацiТ, членом Правлiння або НаглядовоТ ради.
право першого пiдпису вiд iMeHi Органiзацii' мае викон авчий директор.

_ Право другого пiдпису фiнансових документiв вiд iMeHi dрганiзацii мае головнийбухгалтер, який признача€ться Правлiнням ОрганiзацiТ.
Право першого та/або другого пiдпису за рiшенням виконавчого директора може бутинадано iншим посадовим особам ОрганiзацiТ.
Здiйснюе iншi повноваження не вiднесенi до компетенцiТ Правлiння або загальних зборiвчленiв ОрганiзацiТ.
виконавчий директор в разi своет вiдсугносгi (вiдрядження, вiдпусгки, хворобливогостану тощо) або тимчасовоi неможливосгi виконувати свот повноваiення рaue право покластитимчасово виконання cBoix повноважень на iншу посадову особу ОрганiзацiТ. Виконавчий

директор може у будь-якиЙ час повернуги cBoi повноваження.
4.9.2, Виконавчий директор може буги вiдкликаний:

на пiдсrавi рiшення Загальних зборiв членiв Органiзацiт, у випадку систематичногоневиконання виконавчим директором покладених на нього завдань.за власF{им бажанням на пiдсгавi письмовоi заяви до Загальних зборiв членiв
ОрганiзацiТ.

у разi вiдкликання чи звiльнення виконавчого директора його функцlт викону€ ГоловаОрганiзацiТ TepMiHoM не бiльше трьох мiсяцiв, протягом якого Правлiння'зобов'язане зiбратись
для обрання нового виконавчого директора.
4.10. нАглядовА рмА оргАнIзАцIi
4,10.1. Наглядова рада ОрганiзацiТ здiйснюе ревiзiю дiяльносгi ОрганiзацiТ.4,L0,2' Наглядова рада ОрганiзацiТ обирасгься Загальними зборами ОрганiзацiТ в
КiЛЬКОСГi 3 (ТРЬОХ) ЧОЛОВiК TepMiHoM на три роки. Наглядова рада органiзацiт пiдзвiтна тiльки
Загальним зборам членiв Органiзацii.
4,10.3. Члени НаглядовоТ ради Органiзацii не можуть бrги членами Правлiння
ОрганiзацiТ, штатними працi вниками ОрганiзацiТ4,Lo.4, Наглядова рада ОрганiзацiТ в межах своеТ компетенцii:
ЗДiЙСНЮе СаМОСГiЙНО або органiзу€ аудиторську перевiрку дiяльносгi органiзацiт;
Контролюе правильнiсгь складання та виконання кошторису ОрганiзацiТ;
Вносить на розгляд Загальних зборiв членiв ОрганiзацiТ- питання пiо вlдповiднiсть посадiголови Органiзацiт, чл;енiв Правлiння Органiзацiт в разi документально доведених фактiвсвiдомоI матерiальнот шкоди Органiзацiт або дискредитацiт репрацiт Органiзацiт Головою
ОрганiзацiТ, членами Органiзацii;
Контролюе надання цiльовоТ благодiйноi допомоги;

Контролюе виконання Стаryтних норм Головою Органiзацil, членами Правлiння, членами
ОрганiзацiТ;
Посадовi особИ ОрганiзацiТ зобов'язанi на запит НаглядовоТ надати Тй у визначений TepMiH Bciнеобхiднi документИ та iнформацiю, якi маютЬ вiдношення до дiяльностi ОрганiзацiТ.4.tL, Голосування шляхом використання засобiв зв'язку на засiдiннях Правлiння та

наглядовот ради допускаеться лише за попередньою згодою Загальних зборiв членiв.голосування шляхом використання засобiв зв'язку на загальних зборах €
неприпустимим.

4.12Наглядова рада та Правлiння звiryють про свою дiяльнiсть перед членами Органiзацii накожних Загальних зборах. СвоТм рiшенням Загальнi збори можуть вiдхилитися вiд цiеТпроцедурИ i не заслуховуватИ звiти НаглядовоI ради та Правлiння. Питання
заслуховування звiтiв Наглядовот ради та Правлiння розгляда€ться в
як i Bci iншi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв. За pi
Голова органiзацiТ та Виконавчий директор можуть ,rirybui"i, "

дiяльнiсть, але це i,: l:,ti.пиво лише як одноразове виключення (вiдхилен
на постiйнi ocHoBi Правлiння звiтусгься про дiяльнiсть в
Голови ОрганiзацiТ. ЗГШНUанU:

qригlнАлом
дрiрук

lден тифrкацiйrний

iýъ;fr;
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4,13,РiшеНня, дiТ та бездiяЛьнiсгЬ ГоловИ органiзацii, Виконавчого директора та ПравлiнняможутЬ бугИ оскарженi дО НаглядовОТ ради. TaKi' скарги розглядаються на засiданняхнаглядовоi ради протягом 30 днiв з дня надходження в порядку, передбаченому цим статуrомдля Bcix iншиХ питань, що виносЯться на розгляД засiдання НаглядовоТ ради. За результатамирозгляду таких скарг Наглядова Рада може призупиняти виконання дiй чи pibeHb голБвиорганiзацiт, Виконавчого ,Qиректора та Правлiння до проведення загальних зборiв, на якихTaki рiшення мох(уть скасовуватися або пiдтверрr<уватися.
4,14,скарги на рiшення, дiт та бездiяльнiсrь Наглядовот рали в обов'язковому порядку
розглядаЮться на найближчИх Загальних зборах в загальному порядку, як i Bci iншi питання,
що виносяться на розгляд Загальних зборiв.
4.15 Рiщення Загальнихп,аборiв можугь бути оскарженi до Наглядовоi ради, яка в разiприйняття рiшення про мотивованiсгь скарги виносить це питання на розгляд найближчих
загальних зборiв. Оскарження рiшення Загальних зборiв не зупиня€ його виконання.4.Lб Найближчi 3агальнi збори за результатами розгляду скарги можугь скасувати
оскаржуване рiшення, чи пiдтвердити його.

4.17 ОргаНiзацiЯ самосгiйнО визначае свою внугрiшню органiзацiйну структуру i Mo>r<e
засновувати у встановленому порядку своТ вiдокремленi пiдроздiли.

4.18 ОргаНiзацiЯ створю€ вiдокремленi пiдроздiли за територiальною ознакою на piBHi
областi, АвтономнОТ Республiки Крим, мiсг Киева та Севастополя. Вiдокремленi пiдроjдiли
можутЬ створюватись i на piBHi районiв, районiв у MicTax' мiсг, сiл тощо.

4.19 Вiдокремленi пiдроздiлИ у своТй дiяльностi керуються Статrгом Органiзацii.
рiшення про угворення та затвердження рiшення 3борiв вiдокремленого пiдроздiлу про
припинення дiяльносгi вiдокремлених пiдроздiлiв приймае Правлiння Органiзацiт.

4,20 Вiдокремленi пiдроздiли ОрганiзацiТ рворюються за рiшенням Правлiння.
4.21 Вiдокремленi пiдроздiли :

1) органiзують виконання рiшень керiвних органiв Органiзацiт та свотх
власних;

2) виробляюТь сгратегiЮ i такгику розв'язання акryальних проблем
вiдповiдноТ територli, проводять Тх в життя;

з) спiвпрацюють з вiдповiдного рiвня об'qднаннями громадян або Тх
вiдокремленими пiдроздiлами, профспiлковими органiзацiями, мiсцевими органами влади
та органами мiсцевого самоврядування;

4) пропонують своТх активiстiв до керiвних органiв ОрганiзацiТ.
4.22 Органiзацiт в Автономнiй Республiцi Крим, мiсгах Киевi та Севасгополi

прирiвнюються до обласних органiзацiй Органiзацii.
4,23 КерiвнимИ органами вiдокремленого пiдроздiлу е Загальнi збори, Президiя;

контрольним органом - Ревiзiйна комiсiя (ревiзор); керiвною особою - Голова вiдокремленого
пiдроздiлу.

4.24 kepiBHi органи та Голова вiдокремленого пiдроздiлу дiють в межах повноважень,
визначених цим Статром.

4.25 Вищим керiвним органом вiдокремленого пiдроздiлу е Загальнi збори його членiв
(надалi - Збори).

4.26 Збори вiдокремленого пiдроздiлу скликаються Президiею не рiдше одного разу на
два роки.

4.27 Позачерговi збори вiдокремленого пiдроздiлу можрь бри скликанi на письмову
вимоry 1/З його чисельного складу або з iнiцiативи Правлiння Органiзацii.

4.2В ЗбоРи € правОмочними, якlло В Тх роботi беруть участЬ не менше З/4 членiв
вiдокремленого пiдроздiлу.

4.29 36ори вiдокремленого пiдроздiлу :

1) визначають чисельний склад та обирають Президiю вiдокремленого
пiдроздiлу на TepMiH не бiльший, нiж два роки;2) обговорюють звiт Президii, дають оцiнку iT роботи;3) обираютЬ ГоловУ Ревiзiйноi KoMiciT або ревiзора на TepмiH не бiльший, Hilt<
два роки;

засJ]уховують та затверджують звiт Ревiзiйноi KoMicii (ревiзора);
реалiзують право власностi на майно та кошти вiдок

6) приймають рiшення про припинення дiяльностi
4,З0 Yci рiшення приймаються квалiфiкованою бiльшiсlргнЕ

вiд числа присугнiх учасникiв зборiв. ol lH

4)
5)

и

Ф_\
\ъ,
Bla
, i_!
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дrrtрй
4.З1 Процедура голосування визнача€ться 3борами.OР И Гl НДЛ
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4,32У перiод мiж Зборами дiяльнiстю вiдокремленого пiдроздiлу керуе його Президiя.4.ЗЗ Президiя обираегься Зборами на TepMiH не бiльш ий)'нiж'д"" ро*".4.34 3асiдання ПрезидiТ скликаються Головою вiдокремленоiо пiдроздiлу не рiдше,нiж один раз на три мiсяцi.
4,35 Позачергове засiдання ПрезидiТ вiдокремленого пiдроздiлу може бути скликанена вимоry 2/3 членiв ПрезидiТ чи з iнiцiативи Правлiння ОрганiзJцiТ.-'
4,36 Засiдання е правомочНим, якщО на ньомУ присугнi не менше З/4 членiв Президii.4,з7 Рiшення Президiт можrгь прийматися як на 1т засiданнях, так i шляхомОПИТУВаННЯ iT ЧЛеНiВ. РiШеННЯ ПРеЗИДiТ, ПРийняте на iT засiданнi, е правочинним, якlло за ньогопроголосували не менше З/4 присутнiх на засiданнi членiв Президii. Рiшення, прийнятешляхом опиryвання, е правочинним, якlло за нього проголосувало 3/4 загальньго складуПрезидiТ.
4.38 Президiя вiдокремленого пiдроздiлу:

1) здiйснюе керiвництво вiдокремленим пiдроздiлом, несе вiдповiдальнiсть зайого дiяльнiсгь;
2) може утворювати посriйнi або тимчасовi виконавчi, робочi таконсультативно-дорадчi органи, ви3нача€ Тхню компетенцiю та струкryру, признача€ тазвiльня€ TxHix керiВникiв. Визначае склад консультативно-дорадчих органiв;3) у межах, визначених Зборами, розпорядх(а€ться коштами та майном

вiдокремленого пiдроздiлу;
4) звiryе перед членами вiдокремленого пiдроздiлу за свою дiяльнiсть;5) вирiщуе iншi питання дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу вiдповiдно достатугних завдань.

4.39 У перiод мiж Зборами, засiданнями ПрезидiI дiяльнiстю вiдокремленого пiдроздiлу
керу€ його Голова, який признача€ться Правлiнням ОрганiзацiТ на TepMiH не бiльший,' нi>,.'два
роки. Голова вiдокремленого пiдроздiлу входить за посадою до складу його Президii.

4.40 Голова вiдокремленого пiдроздiлу:
1) беЗ ДОРУЧенНя представляе вiдокремлений пiдроздiл у зовнiшнiх

стосунках;
2) робитЬ заявИ вiд iMeHi вiдокремленого пiдрозлiлу;
3) мае правО пiдписУ фiнансовиХ та iнших локументiв;4) склика€ засiданнЯ ПрезидiI вiдокремленого пiдрозjiлу, голову€ на них;5) несе вiдповiдальнiсть i звiтуе перед Зборами та' 

'керiвними 
органами

ОрганiзачiТ за свою дiяльнiсгь.
4.41 Ревiзiйна комiсiЯ (ревiзор) вiдокремленого пiдроздiлу:

1) здiйснюе контроль за дотриманням цього Статуцl, чинного законодавства
в дiяльностi даноТ вiдокремленого пiдроздiлу;

2) зупиня€ дiю тих рiшень керiвних органiв (okpiM Зборiв) та керiвних осiб
вiдокремленого пiдроздiлу, u{о входять до складу даного вiдокремленого пiдроздiлу, якi
суперечать Статру або прийнятi з його порушенням;

з) розгляда€ пропозицiТ, скаргИ та заявИ членiВ вiдокремленого пiдроздiлу i

приймае рiщення щодо них;
4) апелю€ до керiвних органiв органiзачiТ.

5. кошти тА мАЙно оргАнIзАцIi
5.1. ВласнiсгЮ ОрганiзацiТ е майно та кошти, якi необхiднi для здiйснення iT сгатугнот

дiяльностi.
5,2. Органiзацi Я мЯ виконаннЯ своеТ сгатуrноТ мети (цiлей) ма€ право володiти,

корисryватися i розпоряджатися коштами та iншим майном, яке вiдповiдно до закону
передане такому громадському о6'еднанню його членами (учасниками) або державою,
набуге як членськi внески, пожертвуване громадянами, пiдприемсгвами, установами та
органiзацiями, набре в результатi пiдприемницькоТ дiяльносгi такого об'€днання,
пiдприемницькоТ дi: .rl Hocтi створених ним юридичних осiб (товарисгв, пiдприемсгв), а
також майном, придбаним за рахунок власних коштiв, тимчасово наданим у користування
(KpiM розпорядження).

5.З. Кошти та майно Органiзацii формуються з:
- коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi

допомоги чи добровiльних пожертвувань;
- пасивних доходiв;
- коштiв або майна, якi надходять таким неприбугковим орг

ocHoBHoi дiяльносгi з урахуванням норм чинного законодавства;
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- дотацiй або_ субсидiй, отриманих iз державного або мiсцевого бюджетiв, державнихцiльових фондiв або в мех(ах технiчноi чи благодiйноТ, у тому числi ryMaHiTapHoT, допомоги,KpiM дотацiй на реryлювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбрковиморганiзацiям або через них Тх одержувачам згiдно iз законодавством з метою зниження рiвнятаких цiн. " ,.з

5,4, КоштИ та майнО ОрганiзацiТ викорисговуються виключно для фiнансування видаткiв наrrримання Органiзацiт, реалiзацiт мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльносгi, визначених цимСтатутом, Органiзацiя, cTвopeHi нею юридичнi особи 1товарЙсгвa,-пiдпр"aмства) зобов'язанiвестИ бухгалтерСький облiК, фiнансову та статистичну звiтнiсгь , бути заре€стров аними ворганах державнот податковот служби та сплачувати до бюд>r<еiу обов'язковi платежiвiдповiдно до закону,
5,5, Органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за своТми зобов'язаннями BciM майном, на яке,вiдповiдно до законодавства, може бути звернено стягнення. Органiзацiя не несевiдповiдальнiсгь за зобов'язаннями свотх членiв (зiсновникiв). Члени 1йновники) не несугьвiдповiдальнiсrь за зобов'язаннями ОрганiзацiТ,
5,6, fliяльнiсть ОрганiзацiТ здiйснюсгься самостiйно та вiдповiдно до законодавсгва i не
розгляда€ться як прибркова.

6. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIЗАЦIi
припинення дiяльносгi Органiза цii здi йснюgгься :

1) за рiшенням Загальних зборiв, шляхом саморозпуску або реорганiзацiт шляхом при€днання
до iншого громадського об'€днання такого самого статусу;
2) за рiшеНням судУ про заборОну (примусовий розпуск) громадського об'€днання.

органiзацiя мае. право у будь-який час прийняти рiшення про припинення своеi
дiяльносгi (саморозпуск).

реорганiзацiя Органiзацii здiйснюеться шляхом iT приеднання до iншого громадського
об'еднання такого самого стаryсу. Реорганiзацiя здiйснюеться на пiдсгавi рiшення Загальних
зборiв про припинення дiяльносri з при€днанням до iншого об'еднання.

всryп Органiзацii до складу громадськот спiлки не € реорганiзацiею громадського
об'еднання i не мае наслiдком припинення iT дiяльносгi .

Органiзацiя вважа€Ться такою, що припиНила дiяльнiсrь, з дати внесення до €диного
державного ре€стру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв запису про державну
реесграцiю припинення юридичноТ особи.

У разi припиненНя дiяльноСтi ОрганiЗацii 1Т активИ повиннi бути переданi однiй або
кiлькоМ неприбрКовим органiзацiям вiдповiдного виду або зарахованi до доходу бюджеry.

7. ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
7.1, Змiни та доповнення до Стаryry приймаються Загальними зборами ОрганiзацiТ, якщо за

таке рiшення проголосувало З/4 присрнiх на них членiв.
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