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,. I. зАгАльнI положЕння

1. кФонд допомоги iнвалiдам Чорнобиля Подiльського району MicTa Киева>

надалi - Фонд - добровiльне громадське об'еднання, яке здiйснюе заходи iз соцiальнОго

захисту, соцiально-трудовоТ та медичноТ реабiлiтачiТ:

)^lасникiв лiквiдацiт наслiдкiв aBapiT на Чорнобильськiй АЕс потерпiлlтх, якi повнiстю

або частково втратили працездатнiсть (iнвалiди) хворих на променеву хворобу вдiв i

вдiвцiв померлих iнвалiдiв Чорнобиля. Iз загуrенням ix до суспiльно-корисноТ

дiяльностi.

2. Фонд у своiй дiяльностi користуеться Констиryцiею Украiни, Законом УкраiЪи

громадян>> та aKTiB законодавства, прийнятlтх вiдповiдно до нього.

кПро об'ед"ання

З. Фонд пiдтримуе зв'язки з <Фондом iнва-гliдiв Чорнобиля MicTa Киева та областi>, кФондом

iнвалiдiв Чорнобиля УкраiЪи>, Радами BeTepaHiB, iнвалiдiв вiйни, працi, воiнiв-iнтернацiоналiстiв,

фондом милосердя i здоров'я, об'еднаннями Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, екологiчно-

оздоровчими фондами, релiгiйними об'сднаннями як на YKpaTHi, так i за ii межами, якi . СпРияЮть

виконанню мети i завдань Фонду.

4. <Фонд iнвалiдiв Чорнобиля>

пов'язаних з аварiсю на ЧАЕС.

5. Юридична адреса <Фонду iнвалiдiв Чорнобиля Подiльського району>: м. КиТв - 108, пр-кт

Правди, 8 Б.

6. Об'еднання громадян е неприбутковою органiзацiсю.

7. Фонд може користуватися iншими правами, передбаченими законодавством УкраiнИ.

8. .Щiяльнiсть об'сднання громадян поширюеться на територiю Подiльського раЙону

MicTa Кисва.

II. МЕТА I ЗАВДАННЯ ФОНДУ

1. Об'еднати членiв Фонлу в боротьбi за правовi та соцiальнi гаракгii, забезпечити благодатнi

умови, необхiднi iнва-пiдам Чорнобиля та хворих на променеву хворобу.

2. Захистити iнвалiдiв та TxHi ciM'T, надати допомоry при вирiшеннi правових питань, соцiально-

побутових, медичних, еколЬгiчних проблем.

Чорнобильськоi катастрофи, про

бере пiд свою опitсу вдiв та вдiвцiв померлих вiд захворювань,

iдки

о,

lý

3. ,Щомагатись повноi вiдкритостi i
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4. Сприяти вiдображенню в icTopiT прачi, мужностi та самовiдданостi народу Украiни в години

ЧорнобильськоТ катастрофи та всесвiтньоi допомоги людства у лiквiдаuiТ та Ti наслiдкiв, у засобах

масовоТ iнформаuii, а також iнформування громадськостi про потерпiлих та ixHi проблеми.

5. Сприяти виконанню рiшень державних органiв з питань правового, соцiально-побутового,

медичного забезпечення iнвалiдiв та хворrх на променеву хворобу,

б. Вивчати i використовувати

зарубiжних краiЪ у cTBopeHHi систем

полiпшення ikнього здоров'я.

громадян, фiрмами, пiдприемствами Bcix

досвiд спорiднених об'еднань та установ Украihи_, а також

соцiальноТ, медичноi та матерiальноТ реабiлiтацii ii-lвалiдiв та

7. Здiйснювати координацiю дiяльностi членiв Фонлу.

8. Надавати матерiальну допомоry членам Фонду, якi стали iнвалiдами та xBopi на променеву

хворобУ в наслiдоК ЧорнобилЬськоТ катастрофи, а також в4овам i вдiвцям Чорнобиля,

, III. дlяльнIсть Фонду

l . Дя реалiзачii ocHoBHI,D( цiлей та завдань, закрiплених у даному CTaTpi, Фонд користуеться

правами та виконуе обов'язки, пов'язанi з його дiяльнiстю, у вiдповiдностi до чинного законодавства,

2. Фонд е юридичною особою за законодавством Украiъи i мае самостiйний баланс. За свотми

зобов'язанням Фонд вiдповiдае тим нaшежним йому мйно, на яке, згiдно чинному 3аконодавству, може

буги звернене стягнення. ,щержава, ii органи та органiзацii, а також члени Фонду, не несуть

вiдповiдальностi у зобов'язаннях Фондl, як i Фонд не несе вiдповiдальностi у зобов'язаrr.вях держави, iT

органiв та органiзацiй, а також членiв Фонду. У вiдповiдностi до cBoii стаryгних завдань та в порядку,

встановленому чинним законодавством

Фонд мае право:

l.ЗдiйсrпоВати громадський контроль за дiями органiв, вiдповiдальних за забезпечення дiТ Закону

УкраiЪи <Про стаryс та соцiальншх захист громадян, що пострФкдали внаслiдок Чорнобильськоi

катастрофи>> i своечасно подавати вiдповiднi документи, необхiднi для зilшсту iHTepeciB iнвалiдiв та

i'xHix сiмей;

2.Проводити громадськi експертизи рiшень органiв мiсцевоi влади з питань соцiально-побугового,

медичного, економiчнОго матерiального забезпечення iнвалiдiв та ix сiмей;

3.розробляти та подавати до законодавчих органiв пропозицii щодо розширення пiльг iз

соцiа:lьно-правового захисту iнвалiдiв;

4.Здiйснювати, вiдповiдно до чинного законодавства, iнформаuiйно-видавницьr.у та полiграфiчну

дiяльнiсть як на УкраiЪi, так i закордоном; 
"

5.мати безпосередне спiвробiтнйцтво iз закордонними нацiональними та'" мiжнародними

органlзацlями;

6.Порушувати кJ]опотання перед

для вирiшення статутних завдань;

установами про надання допомоги фо"ду

законодавством, з об'еднаннями

| 
вирiшення статугних завдань ;
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8.Встановлювати i розвивати дiловi, ryMaHiTapHi зв'язки з виконавчими i законодавчими органами

УкраТнЙ i партнерами закордо}ту у галузi медичного обслуговування та лiкування хворих;

9.Витрачати кошти на представницькi цiлi;

10.Пiдгримувати необхiднi контакти з вiтчизняними та зарубiжними органiзацiями та установами;
1 1.Визначати порядок та розмiри оплати працi заrгl"rених спецiалiстiв для проведення переговорiв

та вирiшеннJI питань, пов'язаних з дiяльнiстю Фонду;

12.Заохочувати органiзацiТ та окремrх громадян, якi активно спiвпраrцоють з Фондом;

13.Всryпати в договiрнi стосунки з державними, громадськими та iншими органiзацiями,

установами та пiдприемствами, а також громадянами та групами громадян1,

14.Брати rrасть у мiжнародних та нацiона.пьнЕх конгресах, конференцiях, симпозiумах та iнших

пЬдiбних заходах з питань, що входять до компетенцiТ Фонду;

15.Брати участь у дiяльностi благодiйних, оздоровчих та екологiчних Фондiв з

перерахуванням iM частини cBoix доходiв на благодiйнi цiлi.

IV. ЧЛЕНСТВО У ФОНДI

BiKy. 
in.nur, об'еднання громадян можуть бути тiльки .oo"uor"" УкраТни, якi досягли 18-рiЧНОГО

Пiдставою для прийому у члени Фонду е заява.

Членами фонду можуть буги учасники лiквiдацiТ aBapiT на ЧАЕС, потерпiлi, якi повнiотю або

частково втратили працездатнiсть (iнвалiди), xBopi на променеву хворобу,

вдови та вдiвцi померлих в наслiдок aBapiT на ЧАЕС, що дотримуються i виконують вимогу даного

статуту.

Члени Фонду мають право обирати або бути обраними на KepiBHi просади Фонду та брати участь

у громадськiй прачi; брати участь у Bcix заходах здiйснюваних Фондом, вносити пропозицiТ до Фонду,

пов'язанi з його дiяльностi:

Звертатися до Фонду за допомогою у захистi прав та законних iHTepeciB ;

одержання iнформацiТ про дiяльнiсть Фонду ; вiльного виходу iз Фонду шляхом подання зtutви.

ЧЛЕНИ ФОНДУ ЗОБОВ'ЯЗАНI:

1. Дотримуватись статуry Фонду; брати активну участь у реалiзацii цiлей та

завдань Фонду.

Член Фонду може бути викJIючений Радою Фонлу за порушення стац/T , невиконання

обов'язкiв та iншi протидiТ, що негативно позначаються на дiяльностi Фонду.

Радою Фонду у склалi не менше, нiж

Член Фонду, що не оплатив

викJIючення.
року розглядасться Радою Фонду на

2 п-а',3
Гала J.2**a"?-*%2

510% голосiв присутнiх членiв Ради
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Ч. КОШТИ ФОНДУ
1. Кошти Фонду складаються:

iз всryпних та рiчних членських BHecKiB членiв Фонду;

КОШТiв щО надходять вiд добровiльних органiзацiй, товариств, пiдприемств,
приватних осiб, якi проживають як на YKpaihi, так i в iнших Kpaihax;

коштiв за заповiтом, подарованих, або вiд пожертв;

КОШтiв вiд благодiйних теле-радiомарафонiв, аукцiонiв, лотерей, та iнших заходiв, що не

протирiчать чинному законодавству;

, 2. Кошти Фонду вптрачаються па:

фiнансування видаткiв на )лримання Фондч, на реалiзацiю мети Фонду та напрямiв

дiяльностi Фонлу , визначених у роздiлi параграф II цього статуry. .,|

3,ШlЯ ЗабеЗпечення початковоi дiяльностi Фонлу за рахунок наступних членськiв BHecKiB
створюетьСя статутниЙ фо"д, який попоВнюетьсЯ за рахунок BHecKiB на рахунок Фонду.

4. .Щоходи або майно не пiдлягае розподiпу мiж засновникЕtlчtи, )п{асниками або членами та не

МОлýrгВ Використовуватися для вигоди будь-якого засновнЙка, )ласника або члена, iншоТ посадовоТ

особи (KpiM оплати iТ'працi та нарахування единого соцiального внеску ).

VI. ОРГАНIЗАЦIИНА СТРУКТУРА ФОНДУ

3. 1.Вищим органом Фонду е Конференцiя.
2.Конференцiя приймае програму дiяльностi Фонду.
З.Затвердлсуе , вносить доповненнJI та змiни до статугу.
4.Обирае голову Фонлу та Раду Фонду. .,|

5.Обирае ревiзiйну комiсiю.
6.Обговорюе iншi питаннJI о пов'язанi з дiяльнiстю Фонлу.
7.Вирiшуе питаннJI припинення дiяльностi Фонду.
8.ЗвiтньО виборча конференцiя проводиТься не Рiдше один раз на 5 poKiB на початку поточного року.
9.звiтна конференцiя складаеться Радою щорiчно н початку поточного року. У необхiднtтх випадках
конференцiя скJIадаеться позачергово за рiшенням Ради , або за вимогою членiв Фонду в кiлькостi
,не менше нiж 10% вiд зага.гlьного скJIаду членiв Фонлу.
10.У перiод мiж Конференцiями дiяльнiсто Фонлу керуе Рада, яка праIдое постiйно.
1 1.рада створюеться шлlгхом виборiв iз членiв Фонду на Конференцiт у кiлькостi 5 чоловiк на строк
до 5-ти pokiB i мае право вiдкликати або заlцr.{rги , за необхiднiстю до свого складу нових членiв.
12.Рада проводитЬ розгляД листiВ , скарГ i звернень , облiк членiв Фонду, аналiзуе i'xHi потреби
медичному обс.гryговуваннi, наданнi матерiальнот допомоги, вирiшенi матерiально-побутових питань.
13.Голова е вищоЮ посадовоЮ особоЮ, пiдзвiтноЮ Конференцii, а мiж Конференцiями - Радi Фонду.
1 4.Голова органiзовуе постiйну дiяльнiсть Ради.
15.Вiдкривае рахунок у банку.
16.Головi мае право пiдписiв банкiвських документiв,
17.Голова видае розпорядження представляе Фонд у стосунках з державними i громадськими
органiзацiями, трудовими колективами ,громадянами , а також у мiжнародних стосунках у

fuпr',l
/'plta Т2rz.ryм,уrrа-r,а

вiдповiдностi з чинним
1 8.За рекомендацiею Голови, Рада , якi спiльно з Головою

його вiдсутностi або неможливостiорганiзовуе дiяльнiсть Фонду,



виконання ним cBolx обов'язкiв.

l9.Голова готус, документи, що регламентують дiяльнiсть Фонду ,стацлних програм.
20.Голова надiляеться повновtDкеннями Фонду в частинi оперативного керiвництва, забезпечус

формування коштiв Фонду та його функцiонування.
21.Голова мае право вiд iMeHi Фонду укJIадати угоди, здiйснювати дiяльнiсть ,не заборонену чинним
законодавством з метою вирiшення статутних завдань.
22.Голова надiлясться повновtDкеннями, у виняткових випадках, постiйно вирiшувати органiзацiйнi

, фiнансовi питання з насryпним затвердженням ix на Радi.
2З.Голова мае право припинити свою дiяльнiсть шляхом подання особистоТ заяви , в TepMiH мiж
KBiHTo - виборчими конференцiями. В цьому випадку призначаеться позачергова звiтно- виборча
конференцiя.

24.Членп Ради мають право припинити членство в Радi шляхом подання особистоТ заяви.

25.Рiшення КонференцiТ або Ради вв€Dка€ться прийнятим , коли за них проголосувала бiльшiсть
присутнiх .А при BHeceHHi змiн до стаryry не менше 3/4 кiлькостi присутнiх.
26.Рiшення Ради заготовусться протоколом i пiдписуеться 'lT членами.

чII. рЕвIзIинА комIсlя

Ревiзiйна комiсiя Фопду обпрасться на Конференцiiу складi Голови
строком на 5 poKiB i пiдзвiтна тiльки КонференцiТ.

*ori"iT та 2 членiв

,Щля проведення ревiзiй комiсiя може зал)лити необхiдних спецiалiстiв за договiрними

умовами.

ЧПI. ПРАВОВИЙ СТДТУС ФОНДУ

Фонд, як юридична особа, мае своТ рахунки у вiдповiдних вiддiленнях банкiв.

Фонду надаеться право вiд свого iMeHi укладати угоди, отримувати майновi i особистi

немайновi права i нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем у судi.

Фонд ма€ свою печатку з единим реестрацiйним номером.

ж. припинЕння дlялъностI

l. .Щiяльнiсть Фонду може бути припинена в таких випадках:

-За рiшенням КонференцiТ Фонду;

-За рiшенням суду;

-В результатi саморозпуску;
-В результатi лiквiдацiТ;

-В результатi злиття ,подiл
-В iнших випадках

Е!
rtЁ,/фzU Zrf-e,
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2"Рiшення про припинення дiяльностi Фонлу ввuDкаеться прийrrятим .Якщо за нього подано бiльшеЗ/4 голосiВ вiд загальНоi кiлькостi 1.часникiв КонференцiТ.
3.процедура лiквiдацii визначаеться чинним законодавством.
4, В разi припиненНя дйльносТi органiзаЦii (ii лiквiдацiТ, злиття, подiлу, приеднання абоперетвореНня) iT актиВи передаюТься однiй або кiльком неприбутковим органiзацiямвiдповiдного виду, або зарахранню до доходу бюджеry та не Moxýl1b розподiляться мiжйого членами.

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ ДО СТАТУТУ ФОНДУ "

1, Змiни та доповнення до статутн}гх документiв затверджуIоться Конференц iею зl4кiлькостi присутнiх та пiдлягають обов'язковому повiдомленню до реестрацiйних органiв.
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2656 дЕр)I{r{внд поддJковд IнспЕкцIя уподIльському рдйонr голЪiного

Рiпендя шl.йняте валЦстазi цiдгrуtrкту 1.3_3.4.:5 ггy,rкту 13З.4 статт \ 1з3 229з2572Подажового кодексу VфаЪи - рЬ;Б;цйноi заяви (за формою ]ф 1-рн)
ГРоМАДсьКЕ оБ'еДiiАння'Фонд ДопоМоги IнВАJIIДАМ чоРноБиля подIльського рдйонуl/ 7lrлБ л л

вмюченнi
в та органi

м. киевА,
Попередне рiшенвя Еро вкJIючецЕя до Реестру ,r"rrр"Оуr*ових установ та органiзацiiвiд zg,oB,zoos - - 

Ъ. i.--"'o' "=^rУлvJlttu'lJи'j 
о?шАра E^rознака неприбутковостi

1.10.201
та вмючеЕня нешрибугкББЪТЪ!Бfr
ГаýОВ та оргаЕiзафй, почцяаючи з якоi визначаетъся строк

В.о.пачмьrrика.ЩПI уПодЬському районi.ГУ ЙОе у
-: --: J, :r,1 ., .MicTi КqЕЦ i-*; ,,

,,l\
: -|: ,? :;\,"=

.'*'- " '---:_-,

КРУПНОВА ОЛЕНА ЮРIiВНА
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,щl цц{llIJиемстВа, установИ,
аоо виюIючення з Реестру.



витяг

з €диного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдпри€мцiв та громадських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi l1 Закону УкраiЪи "Про державну ре€страцiю юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: ОМЕЛЬЯНЕНКО
ТЕТЯНА МАКСИМIВНА вiд 25.0б.2019 за Nр 24599314 станом на 25.06.2019 вiдповiдно
до наступних критерiiв пошуку:

Коd€[РПОУ: 229З2512

надаеться iнформацiя з единого o.pruuuno.o ресстру юридичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формрань (едр) у кiлькостi 1 записiв:

Запис 1

Повне найlwенування юрudачноi особа mа скорочене у разi йоzо наявносmi:
громАдськЕ оБrеднАння,,Фонд допомоги IнвАлIдАм чорноБиля
подIльського рАЙону м. кисвА,,

Повне mа скорочене найtпенування юраdачноi особа анzлiйською tflовою у разi iX
наявносmi:
вj-домостi вiдсутнi

Idенmафiкацiйн uй коd юрuD uчноi особu:
229з251 2

Opz анiз а цiйно- пр а в о в а ф орм а :
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ

Ifенmральнай чu лtiсцевай opzat вuконавчоi влаdu, do сферu управлiння якоzо ншпеilсumь
depxcaBHe пidпрuемсmво або часmка dерсrcава у сmаmуmнолtу капimшi юраDачноi особа,
якlцо ця часmка сmановаmь не Jиенuле 25 BidcomKiB:
вiдомостl вiдсутнi
Mic цез нахо dаrcе ння юр ad uчно'i осо б а :
0410в, м.киТв, подIльськиЙ рАЙон, проспЕкт прАвди, Будинок в

осiб, фiзичних

,.ИапоLl &f^,
/a'ro ip" Йчr, Т /,**ur**-oцýlы,ej

{Фчц
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перелiк засновнuкiв (учаснuкiв) юраdачноi особа, у mому чuапi часmкu коеrcноzо iз

засновнuкiв (учаснuкiв); прiзвuлце, iм'я, по баmьковi, мiсце прохtсuВання, ЯКlЦО 3аСНОВНuК

- фiзччна особа; найменування, мiсцезнахоdеrcення mа iOенmuфiкацiйнuй коd юршdачноi

особu, яклцо засновнuк - юрuduчна особа:
стдном нд зо.08.20о5 здгдльнд чисвльнIсть члЕнIв Фонду стАновить
,74 осоБИ, розмiр внеску до статуtrного Фонду - 0,00 Iрн, t

laHi про розмiр сmаmуmноzо капimшу (сmаmуmноzо або cшadeHozo капimшу) mа про

dаmу закiнчення йоzо формування:
0.00 грн.

вudu diяльносmi:
94.99 Дiяльвiспь
BidoMocmi про opzaHu управлiння юрudачноi особа:
КОНФЕРВНЦIЯ

Прiзвutце, iл|'я, по баmьковi, Dаtпа обрання (прuзначення) осiб, якi обараюmься

(iразначаюmься) lo орzану управлiння юрuDuчноi особu, уповноваrtсенах преlсmавляmа

юрudачну особу у правовidносuнах з mреmiмu особшпа, або осiб, якi маюmь право

вчаняmu dii Bid iMeHi юрuduчноi особu без dовiреносmi, у mому чuслi пidпuсуваmа

dоzоворЧ mа daHi про наявнiсmь обмехсень щоdо преdсmавнацmва Bid iMeHi юраluчно'i

особа:
ОМЕЛЬЯНЕНКО ТВТЯНА МАКСИМIВНА - керiвник

,Щаmа mа номер запuсу в €duнолtу depшcaBHolwy реесmрi про провеdення depЙcaBHoi

ре€сmрацii юрudччно'i особu - у разi, кола dерlrcавна ре€сmрацiя юрudачноi особu була
-провеdена 

пiсля набрання чuнносmi Законоtп Украiнu "Про depctcaBHy реесmрацiю
юр ud ачн аж о сiб, фiз ччнчх о сiб-пiDпр аемцiв mа zp омаd ськах форму в ань " :

вiдолаостi вiдсутнi

,Щаmа depucaBHoi рееспрацii, Dаtпа mа номер запасу в €duному dерuсавному реесmрi про

вкпюченНя Оо €dаноzо depucaBHozo ре€сmру вilомосmей про юрudачну особу -у разi, колu

lepckaBHa ре€сmрацiя юрuоччноi особu була провеdена do набрання чuнносmi 3аконолt

YKpa|iHu пПро dерlсавну ре€сmрацiю юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-пidпраеlпцiв mа

zp олwаdськuж формув ань " :
бд.о8.1994, ]-з.о9.2005, 1 07I l20 0000 00зз69

,,Щаmа Dерэtсавноi реесmрацii, dаmа mа номер запuсу в €dаному depltcaBHoMy реесmрi про

провеdеiня DeplcaBHot реесmрацii юрuDачtюi о"9,б"u, яка уmворена в резульmаmi
переmворення:
вiдомостi вiдсутнi

'{T/u**u*no,Йr2}:} Д)-па
/-а.r-р-/q 4"-r7
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Н аз в а усmано вчоzо d otEMeHma :

вiдомостi вiдсутнi

,щанi про наявнiсmь BidMimka про tпе, ulо юрuduчна особа сmворю€mься mа die на

пil сmав i мо d anbH о z о с mаmу mу :

вiдомостi вiдсутнi

,щанi про вidоtЕемлепi пiфозdiла юраdччноt особа: найменування mа мiсцезнаэсоduсення

Bl id о t<p eMlle\ о ?о пidр оз d iлу, йо zo id енm аф iкацiйн uй ко d

вiдомостi вiдсутнi

faHi про перебування юрudччноt особч у процесi проваОuсення у справi про банкруmслпво,

санацii, зокрема BiooMocmi про розпорлdнuка майна, санаmора:

вiдомост1 вlдсутнi

BidoMocmi про перебування юрudачноt особu у процесi прuпuнення:

вlдомостi вiдсутнi

BidoMocmi про сtпрок, вuзначенuй засновнuкамu (учаснuка"lчлu) юрudачноi особu, суdом

або opzaHoM, u1o iрuйняв рiшеннп про прuпuнення юрuduчно'i особа, dлlя заявленнл

кр eD umор амu с в oi* в llшoz :
вiдомостi вiдсутнi

.щаmа mа номер за1uсу про dерuсавну реесmрацiю прапuнення юраduчноi особu, пidсmава

dля йоzо внесення:
вlдомостi вiдсутнi

,щаmа mа номер запuсу про BidMiHy depucaBHot реесmрацii прuпuнення юрuduчноi особu,

пidсmава dля йоzо внесення:
вiдомостi вiдсутнi

данi про юрuоччнttх осiб, правонасmупнuком якllх е зареесmрована юраduчна особа:

вiдомостi вiдсутнi

[aHi про юрudччнttх осiб-правонасmупнакiв: повне наiuпенування mа мiсцезнахоduсення

ю р аd iчн ttx о с iб-пр а в о н асmу пн ukiB, tx il ен m u ф iкацi ilн i ко d а :

вj_домостi вiдсутнi

Номер mа dаmа розпоряdlкення про скасування реесmрацit вuпусtЕ акцiil, вuнесено?о

уповновазtсеною'особiю Нацiонапьноi KoMicit з цiннах паперiв mа фонdовоzо рuнку:
вiдомостi вiдсутнi

Micцез нахоdlсення ре€ctt pацiйнot
вна адмj-нiстрачiя

/'ама/* ф"}fu#,"#А T2*oauu"*oo'ý;,#.ffi,
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BidoMocmi, оtпрu.манi в поряOr<у ваемноео обмiну iнформацiею з вidомчtм реесmрiв
opzaHiB сmаmuсmuка, MiHDoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpaiHu:
,Щаmа mа нол4ер запuсу про взяmлпя mа зняmmя з облit<у, Hct:,Ba mа idенmuфiкацiйнi коdu
opzaHiB сmалпuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpalHu, в якtм юрuduчна особа
перебувае на облitЕ:
10. о2. 1995, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАJтьноi стАтистики, 2tBB0OOO
16.08.1994, 51, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкц]я у подIльському рАЙонI
ГоЛоВного УпРдВЛIння ДФс У М.кИсВI, 3946'10I2 (данi про взяття на
облiк як платника податкlв)
02.I2.1996, 04-285з, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у подIльському
рАЙонI головного упрАвлIння дФс у м.киевI, з94610t2 (данi прQ
взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пlдлягае постановцi на облiк в ПЕНсIЙНоМУ ФоНДI УкРАiНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.01 .20IЗ N' 406-VII "Про
внесення змiн до деяких законодавчих актlв Украiни у зв'язку з
проведенням адцдiнiстративноi реформи"

,Щаmа наdхоdсюення Bid opzaHiB MiHdoxodiB, Пенсiйноео фонOу YKpaiHu dо dерuсавноzо

ре€сmраmора doKyMeHmiB (повidомлень, iнформацit), переdбаченuх Законом Украtнu "Про
dерэtсавну реесmрацiю юрuduчнlм осiб, фiзuчнuх осiб-пidпрuамцiв mа zромаOськtм
фор*tувань", ! зв'язrсу з прuпuненнял| юрuduчноi особu iз зазначеннмl прiзвutца, iMeHi mа по
баmьковi посаdовоt особu, яка пidпuсшtа dotEMeHm:
вiдомостi вiдсутнi

,Щанi opeaHiB сmаmuсmuкu про основнuй вuё економiчноi diяttьносtпi юрuduчноi особu,
вuзначенuй на пiDсmавi daHtlx dерэtсавнllх сmаmuсmuчнlм спосmереilсень вidповidно dо
сmаmuсmuчноi меmоdолоzit за пidсул,tкалtu diяльносmi за piK:
94.99 Дiяльвiсть iшrдлх rт)омадських орrrанiэацiй, н. в. i. у.

,Щанi про реесmрацiйнuй номер rшаmнuка еduноzо внеску, клас професiйноzо рuзulЕ
вuробнuцmва rulаmнuка еduноzо BHecly за основнltл| вudом йоео економiчноi diшbHocmi:
04-2853,1
Терлliн, do якоzо юрuduчна особа перебувае на облit<у в opzaHi MiHdoxodiB за tпiсцем
попереdньоi реесmрацit, у разi змiнu лliсцезна:соdсюення юрuduчноi особu:
вiдомостi вiдсутнi
Iнформацiл про зDiйспення зв|язtу з юрuduчною особою:
+з80 61 9,787054, 4606228

fiаmа mа час формування
25.06.2079 L2:З9z02
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единий державний реестр юридиIIнID( осiб, фiзичнlо< осiб-пiдприемцiв та громадськю< формувань

знаходиться у .ruri формування,-Iнфърмаuiя про юридичних осiб, фiзичнлж осiб-пiдприсмцiв та фомадськю(

фортчryвань.гu.up...rpo"u"* до 01.07.2004 
"u ". "*ueнlп( 

до единого державного реестру юридичнlд< осiб,

фъ"*r* осiб-пiдприемцiв та фомадськю( формрань отимуеться в органi вцконавчот влади, в якому

проводипась державна реестрачiя.

пIдоБIд ю. в.

,Щепарталлент (I-{eHTp) Еадання
адмiнiстративних послуг
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoT державноi
адмiнiстрацii)

,Йок-а /;7-,а,

/1plB /pl ф a,"t7 Иопоl:ои lнЬалlдаr,l'/ Чорн9биля
ПqдlльtЪriЬrc рвйону

м. KttcBa"

lдентифiкацiйний
код 21l0З2572
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З €ДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕ€СТРУ

пцIIри€мств тА оргАнIзшIЙ укрАiни (€дрпоу)

ГРОМАДСЬКЕ ОБ, €ШДННЯ " ФОНД ДОЛОМОГЦ IНВАJIIДАМ
чоiноБиля подшъського рдйону м. ки€вд"

Iдентифiкацiйний код 229з25,12 Правовий статус суб'скта юридичнд осоБд

Керiвник ОМЕЛЪЯНЕНКО ТЕТЯНА МАКСИМIВНА

Класифiкацйнi дапi:

Телефон 0679787054

мiсцезнаходження 8038500000 04108 м.киiв, подIлъськийр_н, проспЕкт
за КОАТУУ ПРАВДИ, БУДИНОК 8

Органiзацiйно-правова
форма за КОПФГ

815 громАдсъкА оргАнIзАцUI

Види дiяльностi за КВЕД,2010
9 4.gg Щiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, H,B,i,y,

Iнституuiйний сектор економiки за KICE S.15 Некомерuiйнi органiзацii, що
обслryговують домашнi господарства
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Iнформацiя про дiяльнiсть
громадськоi органiзацii на 2019 piK

назва |ромадськот органiзацii: Громадська органiзацiя <Фонд допомоги
iнвалiдам Чорнобиля Подiльського району,. K".uun.
Реестрацiя: 04.08. 1994 року.
Код СДРПоУ: 229З2572.
Неприбуткова громадська органiзацiя.
Постiйно дiючий центр€шьнцй статутний орган громадськоТ органiзацii: Рада
Громадськоi органiзацii <<Фонд допомоги iнвалiдЪм Чорнобил, Подiльського
району м. Киева>>.

Юридична адреса органiзацii: проспект Правди, 8, м. КиТв, YKpaiH4 04108.
Фактична адреса органiзацiI: Пер.Квiтневйй,4 м.Киiв, Украiна, 04 i 08.
Телефони постiйно дiючого центр€tльного статутного органу громадсr,коТ
органiзацii: (0аа) 460-б2-80, (067) 978-70-54.
п.I.Б. керiвника: омельяненко Тетяна Максимiвна.
Керiвник громадськоi органiзацiТ: Голова Ради громадськоi органiзацii.
п.I.Б. застуIIника голови Маргулiс Роман Семенович.
Бухгалтер: Сушин,Щмитро Анатолiйовйч.
Статус органiзацii: районний.
Громадська органiзацiя дiс в межах Подiльського району MicTa Киева,
створена 04 серпня 1994 року.
основна мета дiяльностi громадськоi органiзацiТ:

СприяннЯ об'еднаннЮ iнвалiдiВ та BeTepaHiB з числа громадян, якi
постражд€LIIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, та з числа учасникiвядерних випробувань, iнших ядерних аварiй i оЪiб, що пiдпа.ли пiд дiюiонiзуючих випромiнювань, щодо соцiального захисту, реабiлiтацiiзазначених вище iнва-пiдiв та BeTepaHiB, для захисту законних iоцiачьних,
медичних, економiчних та iнших сtriльних iHTepeciB, вирiшення проблем,
пов'язаних з аварiею на чАЕс, заJIучення Й до c5rc.rirru*ro корисноТ
дiяльностi, реабiлiтацiя, юридично - консультативна допомога у вирiшеннi
соцiально-побутових, медичних, економiчних (матерiалъних) та iнших
проблем ycix вищезЕвначених осiб, яких в Подiлъ""*оrу районi MicTa Киева
мешка€ б190 осiб, з ниХ маютЬ iнвалiднiсть, пов'язану. rriп"iдuцiею наслiдкiв
аварii на ЧАЕС 1144 осiб.
С оцiальна значимiсть громадськоТ органiзацii:

збереження злагоди в суспiльствi, забезпечення гiдного рiвня життя
громадян, якi постражд€tпи внаслiдок Чорнобильськоi катасърофи, створення
н€Lпежних умов для iх життедiяльностi та шанобливого aruurr""*,я до них,
пiдвищення рiвня поiнформованостi суспiльства, насамперед моло2цi, про
чорнобильську катастрофу, 

"n 
катастрофу планетарного рiвня, вшанування

Bcix УЧаСНИКiВ ЛiКВiДаЦii наслiдкiв цiСi жЪхливоi aBapii, 
"*i цi"о. свого життя

та здоров'я захистили всю ГI_гlанету Земля.
У 2018 роцi проведенi TaKi заходи:

- проведення консультацiй чорнобильцям по медичному та санаторно-
курортному забезпеченню спiльно з Управлiнням .rрuцi та соцiального
захисту населення Подiльського району м. Кисва;

l



- проведення консультацiй чорнобильцям по чинному законодавству у сферi

соцiа_llьного захисту та пенсiйного забезпечення спi.пьно з Управлiнням працi

та соцiального захисту населення Подiльського району м. Киева;

- забезпечення необхiдними предметами реабiлiтацii спiльно з благодiйними

фондами;

- вiдвiдування та спiлкування з особами з iнвалiднiстю - чорнобильцями,
яким важко пересуватися та тими, хто прикутий до лiжка;

- забезпечення необхiдними лiками спiльно з спонсорами;

- отримання вiд районноi Подiльськоi адмiнiстрацii м. Кисва та видача

гуманiтарноi допомоги (паски, продуктовi набори до Великодня);

- вшанування членiв органiзацii Грамотами Голови Подiльськоi РДА до lня
aBapii на Чорнобильськiй АЕС (2б квiтня) спiльно з керiвництвом
ПодiльськоТ РШ;

- вшанування членiв органiзацii Грамотами Голови КМ.ЩА до .Щня аварii на

Чорнобильськiй АЕС (26 квiтня) в Палацi BeTepaHiB м. Кисва спiльно з

керiвництвом КМШ;

- покладання KBiTiB бiля Пам'ятного знаку жертвам ЧорнобильськоТ

катастрофи (вул. Вiкентiя Хвойки) та Пам'ятного знаку жертвам

Чорнобильськоi катастрофи (вул. Чорнобильська);

- проведення eкcкypcii <Украiнське село: <<Iсторiя та побут наших прадiдiв в

рiзних регiонах Украiнп> спiльно з Громадською органiзацiею <КиТвська

MicbKa органiзацiя Всеукраiнською громадською органiзацiею iнвал iдiв
<Союз Чорнобиль УкраiЪи>;

- участь у заходах, присвячених 100-рiччу Червоного хреста в Палацi

BeTepaHiB м. Киева;
На 2019 piK передбаченi TaKi заходи:

- ведення сайту Органiзацii, про подiТ, якi вiдбуваються в ОрганiзашiТ,

Чорнобильському pyci та YKpaiHi i cBiTi;

- консультацiТ з питання отримання статусу <irrва_гriда вiйни> особами з

iнвалiднiстю, з числа учасникiв лiквiдацiТ aBapii на Чорнобильськiй АЕС;

- консультацiТ з питання отримання нового посвiлчення (замiни)
постражд€Llrих вiд аварii на ЧАЕС;



!одаток З

Ло Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання фiнансовоi
пiдтримки з бюджету MicTa Киева

Опис проекту
лля реалiзачiТ у 20l9 poui

<<Чо рнобильськi дзвони>>
(назва проекту)

Назва громадськоi органiзацii, яка пода. .rоо.*,
Громадсоке об'сд"а*rн",,Фопrд доrrо*ог" irruалiдам Чорнобиля

Подi м. Ки

1. Загальна iнформаuiя про громадську органiзацiю:

- дата створення: 04,08. 1 994 р.

- предмет дiяльностi:
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ГIодiльського
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- структура та чисельнiсть: громадська органiзацiя не мас вiдокремлених пiдроздiлiв.
Структура органiзацiТ - збори" Рада. голова Ради. ревiзiйна комiЪiя. члени ощац ]Досiб.

- джерела фiнансування: мiсцевий бюджет.

- наявнiсть pecypciB для виконання проекту: члени
орггехнiка. засоби зв'язку (електронний зв'я
водопостачання. та iнш.

я
1с

н

- досвiд реалiзацiТ заходiв iз за,тученн", бюд*е.r* коштiв: члени Органiзацii беруть спiльну
о Полi виконують великий обсяг

Чо

2. опиС та обrрунryвання необхiдностi реалiзацii проекту

2.1. Мета проекту:



(матерiальних) та iнших проблем.

2,4 план заходi 1зацll пдlв
Етапи реалiзацiТ Опис заходiв для здiйсне""" er*,u

| - роз'яснення LIJIеHaM органiзачiТ по
медичному та санаторно-курортному
забезпеченню спiльно з Управлiнням
lrрацi та соцiа-гlьного захис.гу населення
I Iо:дi.lrьськсlго району м. Кисва;

- роз'яснення членам органiзацiТ по
замiнi посвiдчень згiдно чинного
законодавства спiльно з Управлiнням
працi та соцiального захисту населення
Подiльського району м. Кисва;

-забезпечення необхiдними предметами
реабiлiтацiт спirтьно :з благодiйними
фондами;

- вiдвiдування та спiлкування з особами
з iнвалiднiстю - чорнобильцями, яким
ва}кко пересуватися та тими, хто
прикутий до;riжка;

забезпечення необхiдними лiками
спiльно з спонсорами.

TepMiH

реалiзачiТ
ет,апу

Результати
здiйснення
етапу

I етап

I

lквартал
20 l 9р.

1квартал
2019р.

lквартал
2019р.

lквартал
20 l 9р.

l кварта,т
20 l 9р.

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведен<r

II етап - отримання вtд районноТ ПодiльськоТ
адмiнiстрацiт м, Киева та видача
гуманiтарноТ допомоги (паски,
продуктовi набори ло Великодня);

- вruанування ч.llенiв <'lpl.aH iзачii.
Грамотами Голови Подiльськоi. РДА до
Щня aBapii на Чорнобильськiй АЕС (26
квiтня ) clti.,lbHo .t керiвниц l вом

II квартал
2019 р.

lI квартал
20l9 р,

Проведено

Проведено

J



ПодiльськоТ РДА;

- вшанування членiв органi:зачiТ

Грамотами Голови КМДА ло .Щня aBapiT

на Чорнобильськiй АЕС (26 квiтня) в
Палацi BeTepaHiB м. Кисва спiльно з

керiвництвом КМ!А;

- покладання KBiTiB бiля Пам'ятного
знаку жертвам ЧорнобильськоТ
катастрофи (вул. Вiкентiя Хвойки) та
Пам'ятного знаку жертвам
ЧорнобильськоТ катастрофи (вул.

Чорнобильська);

- проведення eкcкypciT кУкраТнське
село: <Iсr,орiя,га гlобут наших прадiлiв
в рiзних регiонах УкраТни> спiльно з

Громалською органi:зацiсrо кКиТвська
MicbKa органiзачiя ВсеукраТнською
громадською органiзацiею iнвалiдiв
<Союз Чорнобиль Украiни>;

- проведення eкcкypcii - прогулянки

р. flнiпро;

- консультацiI з соцiального
забезпечення :засобами реабiлiтачiТ,
санаторного лiкування:

- забе:зпечення необхiдними
предметами реабiлiтацiТ спiльно з

Управлiнням працi r-a соцiа;Iьного
захисту населення Подi:lьськоl,о району
м. Кисва;

- вiдзначення !ня конституцiТ УкраТни,

II квартал
2019 р.

II квартал
2019 р.

II квартал
2019 р,

II квартал
2019 р.

II KBapTa_lr

20l9 р.

II кварта,r
2019 р.

II квартал
2019 р,

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Провелено

III етап

l

i

l

- ведення сайту Органiзацii, про подii,
якi вiдбуваються в органiзацiт,
Чорнобильському pyci та YKpaTHi i
cBiTi;

- KclHcy.llb,гauiT з

cTaтycy кiнвалiла
iнвалiднiстю, з

лiквiдацiТ aBapiT
АЕС;

IIи,I,ання 0,I римання
вiйttи> особами :]

чис,ца учасникiв
на Чорнобильськiй

- консу.lтьтаtдii з пи,I,ання отримання
нового посвlдчення (замiни)
постраждалих вiд aBapiT на ЧдЕС;

- вiдвiдування та спiлкування з особами

III квартал
2019 р.

III квартал
2019 р.

III квартал
20l9 р.

III квартал
2019 р.

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано



r

важко пересуватися та тими, хто
прикутий ло лiжка;

- вiдзначення Дня Незалежностi
УкраiЪи;

_ проведення урочистих заходiв з
нагоди 25рiччя створення Органiзацii';

- проведення,екскурсii - прогулянки по
днiпру з вiдвiданням Межигiр'я.

III квартал
20l9 р.

III квартал
2019 р.

III квартап
2019 р,

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

l наголошенням псlтреб iнвалiдiв-
.lорнсrбиrlьцiв:
- вiдвiдування та спiлкування з особамиз iнвалiднiстю - чорнобильцями, якимважко пересуватися та тими, хто
прикутий ло лiжка;

- вiдвiдання i покладання KBiTiB лопам'ятних знакiв i поховань в
Чорнобильськiй зонi;

- вIIIанування .tленiв ОрганiзацiТ
Грамотами Голови Подiльськоi РДА ло
!ня вrпанування учасникiв лiквiдацii
наслiдкiв aBapii'Ha Чорнобильськiй АЕС 

]

(14 грулня) clri-llbHo з Управ:riнням
працi та соцiального захисту гrаселення
Подi;тьського району м. Киева;

-вшанування членiв органiзачiТ
Грамотами Голови КМДА до {ня
вшанування учасникiв лiквiдацiТ
наслiдкiв aBapiT на Чорнобильськiй АЕС
(14 ГРУДня) в Па_гrацi BeTepaHiB м. кисва
спiльно з керiвництвом КМДА;

- покладання KBiTiB бiля ГIам'ятного
знаку жерl.вам Чорноби;rьськсll.
ка,гастрофи (вул. Вiкентiя Хвойки) та
Пам'ятного знаку жер.гвам
Чорнобильськоi кат.астроф и (вул.
Чорнобильська).

ry квартал
2019 р.

r'рУд.r"
201 9р.

ГрУд.""
20l 9р.

Грулень
201 9р.

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

Очiкувано

2.5. Участь
фiнансовi ресурси

п
Hl

результати

тощо):

IlpOeKTy (вкажiть KoHKpeTHi кiлькiснi та якiснi

IV квартал
2019 р.

ry квартал
20l9 р.



результативнi показники) :

изiн

п
лlь

п/п
Назва cTaTTi витрат на

реалiзацiю проекry
Кiлькiстьо

од.
Щiна за одиницю,

гпн_
BapTicTb,

грн.
1 Матерiальне заохочення

голови. :]астуttника.
спецiа,тiст,iв Громадське
об'еднання <Фонл допомоги
iнвалiдам Чорнобиля
Подiльського району м.
Кисва>

З особи
12Mic.

41 7з,00 125l9,00 х 12
Mic. =

l50228,00

2. Експл),атацiй н i в"rраiй l2 Mit: 62,50 750,00J. вiдшк9дув9д ня опалення l з50"00 8100,004, Вiдцlксuц},ванн я за *опод"i,r"
водопостачання та
водовiдведення

i2 Mtc. 37,50 450,00

5. R
6.

лJ D4пп)l gJlgK I рOенеРГIl 12 Mic. з4l 50 4100,00
2000,00папlр офiсний А4

коректор стрiчковий
ПВА 100 мл
скотч 48*l00 прозорий
скрiпки 28 мм l00 rшl.

файrrи А4 40 мк
руч5а
клеIл оJtltsець

1

пап{а KapTclHHi
KOr,rBepl' Е65 вi.цривна стпi.ткя

15 пач,
2 шт.
2 шт.
l шт.
1шт.
l пач.
34 rпт.

1 rшт.

20 шт.
9 rпт.

l 110.00

Izz,oo
l l5,00
25,00
7,00
0.60
з,00
l3,00
3,00
1,00

1б50,00
44,00
з0,00
25,00
7,00
60,00
102,00
lз,00
б0,00
9.007. гт

о(
1lЧГlИИ РеМОНТ Та
гуговуван н1 оргтех Hi ки

З посл. 500.00 l500,00

8. п дбання гпя 100 шт.ВсьоiББйiнБ .r,*r,
ll,UU 200 00

];
168з28,00

* До кошторису,не можутЬ бути включенi TaKi види дiяльностi:надання фiнансовоi пiдтримки для участi u ооu.о..ро'*оЫiu".rurпях i тренiнгах;закупiвлЯ ToBapiB будь-якогО виду, що становить бiльше 60% бюджету;
1идатки на придбання основних засобiв:
будiвництво та капiтальний.ремонr, пр"обuп"я HepyxoMocTi;
створення фiнансових фонлi в;
органiзацiЯ i проведення розважilJlьних захс.lдiв;
проведення довгострокових наукових або технiчн

Печатка .-,[ti*i;й;, vt.r *пlJс,Ц Т.М. омельяненко

lii,],ljl

,Uýп l

придбанцд па"цйварь



Звiт
за 201 8 piK про результати виконання проекту <Чорнобилъ у серцях),

Громадська органiзацiя <Фонд допомоги iнвалiдiв Чорнобиля Подiльського

району r. К"."rr'(далi - Органiзацiя) працюе з серпня 1994 року i опiкуетъся

постраждаJIими вiд Чорноб"п".uпот пuru"rрофи "*"* 
в Подiлъському районi м,

киева мешкае понад 6190 осiб, з них осiб з iнвалiднiстю 1 144,на кiнець 2018

р;-У органiзачiя об'сднуе 129 осiб, 12 з яких тяжкохворi та лежачi,

Ьр.u"Ьuцiя опiку€ться iнвалiдами Чорнобиля та iх вдовами,

робота Органiзацii була спрямована на надання повсякденнот допомоги 11

членам з питань правовот, гуманiтарноi, реабiлiтацiйно - лiкувальноi та iншот

допомоги i на реалiзацiю проекту надаваJIась фiнансова пiдтримка з"бюджету

MicTa Кисва у 20l8 poui: 
птrt/лптIптqцл Ir з 01.08.2018 по- матерiальне заохочення - використано коштlв за перlод

з1.12.2018 р. в cyMi 31тис. грн.; 
01.08.2018 по

- теплова енергiя використано коштlв за перlод з

з1.|2.2018 р. в cyMi 8,1тис. грн,; 
l з 01.08.2018 по

- холодне водопостачання - використано коштlв за перlод

З1.|2,2018 р. в cyMi 0,43 тис, грн,;

- електроенергiя - використано no-riu за перiод з 01,08,2018 по з1,12,2018

р. в cyMi 2,52 тис. грн.;

- експлуатацiйнi витрати - використано коштiв за перiод з 01,08,2018 по

З|.12.2018 р.в cyMi 0,75 тис, грн,;

- послуги зi страхування орендованого примiшення - не використано в

суNIi 0,5 тис. грн. (кошти не використанi в зв'язку з тим, дiя договору
1А бrlпа;;;;""йrй"ого примiщення за адресою вул. Мостицька, 20 була

"Ь"П"+""а, 
а новий договiр оч:"4" нежитлового примiщення за адресою

.ro.borio* Квiтневий, 4 настадii оформлення);

;tf,,6d;;" nur,,r"BapiB _ 
""*ор"ътано 

коштiв за перiод з 01.08.2018 по

18 р. в cyMi 1,5 тис. грн.;

- придбflтrня флешок - використаноПРИДOаННЯ (рJIсшUк - t,yll\\JPrrw

з1l:;12.2018 р. в cyMi 2,04 тис. грн,,
коштiв за перiод з 01.08.2018 по

закладено 2,2 тис. грн., економiя

0,16 тис' грн,; 
_:--_л-:-л-- IIлл,,лбт,-. Тlппi, - м. Киева>>Го <Фонд допомоги iнвалiдам Чорнобиля Подiльського району

дА 1д тттл гliLt cKi бVпи
."б..;;;;;"i*оrru"rrя видаткiв на загальну суму 46,з4 ]и:, грн,, якi бул.и

передбаченi планом використання бюджетних коштiв на 2018 pik та економiя

0,66 тис. грн.

(**;ffЩg}о;
Т.М. омелъяненко
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Конфiленчiйнiсть статистично'f iнформацil забезпеч5lсться
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Порушення порядку подання або використання даних дер?кавних статпстичних спо.r.р.*е""ББББ.обоrо

звIт про дшлънIсть громАдськоi оргАнIзАцIi

зА 20 ilrr*

РеспондФrт:

Наiшеrrування:

Nч l-громqдська органiзацiя
(рiчна)

ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ,Щержстаry
2з,l|.2016 Ns 22l

/zцаr'-
J/:l€syy

fр//
,,l ,r?d2',

мiсцезнаходження (юридична адреса):

Подають: TepMiH
поданшI:

KepbHIй орган громадськоi органiзацii зi стаryсом
юриличноi особи, легапriзованоТ вiдповiдно до
Закону Украihи "Про громадськi об'еднання''
- територiшrьному оргаЕу fiержстаry

не пiзнiше
10 березня

(поtuповй iнdекс, обмслпь' район, нiселен"й rryrrrr-, ,yrur|, /rrр""уrю-, *"ц" a.rr|",

JФ бфuнl<у /корпуry, JФ Kшpпtlpu /фiсу)

Адреса здiйсненнЯ дiяльностi, щодо якоТ подаетьсЯ форма звiтностi (фактична адреса):

(пошпомй iHdeKc, обмспь, paaoH, riciБHlra пун*пйЙйцiй паrlо,

М буduнку /корпусу, lФ Kшpmupu /ф icy)

т@Ф;
"Ъ,ч-',3 й)rlа
Гаvа/а #",ru

'_' }. ;. 
^



Роздiл I. Кiлькiсппй склад громадськоi оргапiзацii на кiшець звiтного року
'ос

Jlb рядка
Керiвнпf, оргrн

громадсько[
ооганiзацiт

Вiдокремленi пiлрозлiли
громадськоI оргrнiзrцiТ

д Б , 3
Облiкова кiлькiсть членiв громадськоТ органiзацii 100 ./,J z
Загальна кiлькiсть членiв керiвного органу громадськоi
органiзачii rl0 а

э х

Роздiл П. фкере.lrа Еадходrкеппя коштiв
muс.i

Jl} рялка
Сумr коштiв, якi надiйшлп

v звiтномч пошi
л Б l

yci длtерела надходження коштiв 300 {ь.
,Щержавний бюджет Украi'ни 310
мiсцевий бюджет 320 2б, l
членськl внески 330
благодiйна дiяльнiсть 340

у тому числ1
пiдгrриемства та органiзацii Украiни 341

громадяни Украiни 342
нерезиденти 343

господарська дiяльнiсть товариств, пiдrrриемств (юридичlпо<
осiб), створених громадською органiзацiею рlя вlжонання ii
мети (цiлей) та напрямiв дiяльностi

350

iншi дlкерела 360

у т.ч. кредити, отришrанi вiд бапкiв та iкшшr фiнансовlлк
установ

361

Роздiл Ш. Вптратп коштiв
muс

.Tl! рялка Витрrтш шэштiв у звiтному роцi
л Б 1

За BciMa напрямаrvrи витат коштЬ: 400 ,Б. "5
розрахунки за пода;гкчlми й зборами 410

опдата працl 420

вiдрахування на соцiальнi заходи 430

амортизацiя 435

благодiйна дiяльнiсть 440 |Zo
матерiапьнi витати 450

,т.
oIUIaTa посJryг 4б0 vdd
iншi вшграти коштЬ 4Е0

у т.ч. проценти, сп:rаченi за oTpш.raHi кредити 481

,$ Jt /"lU,ЦРZl,МО
(шБ)

&ft сrша,.
/ (пlБ)

_ телефон: факс: 

--- 

електроннапоIдта:

"f4ап.; 1rИ.лlа.Ь;;Ъ ф{И' йry Т*по#*.,zz*_z2


