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

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що подає 
конкурсну пропозицію

Громадська організація Київське міське 
Товариство інвалідів «Аліса»

Назва пріоритетного напрямку Реабілітація та соціальний захист осіб з 
інвалідністю різних нозологій 
захворювань(крім осіб з вадами слуху та 
зору), П.23.1.

Назва проекту «Територія особистісного успіху»

Відповідність проекту оперативним цілям, 
завданням та заходам Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року

Забеспечення партнерської взаємодії 
державного та громадського секторів у 
розвитку соціальної сфери.

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

1160,072

Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, тис.грн.

751,039

Мінімально необхідний обсяг витрат для 
виконання (реалізації) проекту, тис.грн.

751,039

Терміни реалізації проекту 12 місяців
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

03150.м.Київ, вулиця Антоновича, 169.
Тел..528-03-91,093-753-66-10.

Прізвище, ім'я, по батькові Президента 
громадської організації

Родін Олександр Рудольфович

Дата л/}/.

* Заповнюється Організатором конкурсного відббру

Дата реєстрації заявки * ^,0$,
Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ІНВАЛІДІВ "АЛІСА" (далі — ГО КМТІ "Аліса") є місцевою, добровільною, 
неприбутковою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її 
членів: осіб з інвалідністю з дитинства, загального захворювання, антитерористичної 
операції (АТО), армії, з порушенням опорно-рухового апарату ( далі - особи з 
інвалідністю).

1.2. У своїй діяльності ГО КМТІ "Аліса" керується Конституцією України, Законом 
України „Про громадські об’єднання”, Цивільним Кодексом України, іншими 
нормативно-правовими актами та діє на підставі цього Статуту.

1.3. Діяльність ГО КМТІ "Аліса" розповсюджується на території міста Києва. 
Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, гласності, колегіальності, 
виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами ГО КМТІ "Аліса", відсутності 
майнового інтересу членів (учасників) і дотримання положень Статуту і здійснюється 
відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об'єднання" та 
чинного законодавства.

1.4. ГО КМТІ "Аліса" є юридичною особою, створеною згідно із законодавством 
України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
печатку, штамп, бланк, символіку та іншу атрибутику із власним найменуванням, зразки 
яких затверджуються Правлінням ГО КМТІ "АЛІСА" та реєструються у встановленому 
законодавством порядку.

1.5. ГО КМТІ "Аліса" є неприбутковою організацією, основною метою якої не є 
одержання прибутку, має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є 
стороною в судах загальної юрисдикції. ГО КМТІ "Аліса" має своїх штатних працівників, 
на яких поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення й 
соціальне страхування тощо.

1.6. Повна назва: Громадська організація Київське міське Товариство інвалідів 
"Аліса".

Скорочена назва: ГО КМТІ "Аліса".
1.7. Юридична адреса: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, 169.
1.8. Організаційно правова форма: громадська організація.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності ГО КМТІ "Аліса" є захист соціальних, економічних, творчих 
та інших інтересів осіб з інвалідністю.

2.2. Для реалізації цієї мети основними напрямками (завданнями) діяльності ГО 
КМТІ "Аліса" є:

• сприяння створенню особам з інвалідністю рівних з іншими громадянами 
України можливостей для участі у всіх сферах суспільного життя (інтеграція осіб з 
інвалідністю у суспільство);

• сприяння в організації наукових досліджень з проблематики осіб з 
інвалідністю та участь в них;

• співробітництво з підприємствами, установами, організаціями та іншими 
юридичними особами по проблемах осіб з інвалідністю;

• сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
до соціальної інфраструктури;

• взаємодія з органами державної виконавчої та законодавці
формування державної політики по вирішенню соціально-економічну 
інших життєво важливих проблем осіб з інвалідністю; . Z

• сприяння спортивній, культурній, освітній, творчій та н 
осіб з інвалідністю;

• сприяння працевлаштуванню та навчанню;

'■^аді^їцодо 
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• проведення культурно-масової роботи; ?■
• сприяння розвитку туризму;
• організація соціальної реабілітації, надання допомоги в оздоровленні і 

відпочинку;
• надання соціальних послуг;
• надання фінансової та організаційної допомоги підприємствам громадських 

організацій осіб з інвалідністю;
• сприяння розвитку та поглибленню різностороннього міжнародного 

співробітництва осіб з інвалідністю України та інших держав.
2.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань ГО КМТІ 

"Аліса" в установленому законодавством порядку має право:
вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою 

мету (цілі);
• звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

• одержувати, обробляти та накопичувати у порядку, визначеному законом, 
публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, створювати бази даних для внутрішнього 
застосування;

• приймати участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів щодо 
проблем осіб з інвалідністю, їх соціального захисту шляхом внесення пропозицій до 
органів законодавчої та виконавчої влади;

• взаємодіяти з органами державної та виконавчої влади при вирішенні 
проблем осіб з інвалідністю, співпрацювати із громадськими об’єднаннями, що діють в 
інтересах осіб з інвалідністю;

• бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові 
права відповідно до законодавства;

• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 
членів у державних та громадських органах;

• розробляти та реалізувати власні і спільні з іншими юридичними особами 
програми з медичної, професійної, трудової та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, 
а також благодійні програми, створювати відповідні установи згідно чинного 
законодавства України;

• організовувати та проводити конференції, семінари, „круглі столи” з 
проблем осіб з інвалідністю, творчі конкурси, фестивалі та спортивні заходи;

• проводити мирні зібрання;
• створювати громадські консультативні установи, клуби за інтересами для 

своїх членів;
• засновувати, з метою досягнення своєї статутної мети (цілей), засоби 

масової інформації у порядку, визначеному чинним законодавством;
• створювати, в порядку передбаченому законодавством, юридичні особи 

(товариства, підприємства, установи, організації, філії, благодійні фонди тощо) з метою 
виконання статутних завдань організації, надавати їм фінансову і організаційну допомогу, 
а також може утворювати третейський суд в порядку, визначеному чинним 
законодавством України;

• брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворк ться органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування для проведе, консультацій з 
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань’ щодо проблем осіб з 
інвалідністю; 5
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’ брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 
Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”;

• отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету, 
місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства;

• реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими 
об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, а 
також в інший спосіб, не заборонений законом;

• брати участь в обговоренні та оприлюдненні дій та рішень органів влади і 
органів місцевого самоврядування;

• вносити до органів державної влади України та органів місцевого 
самоврядування пропозиції для розгляду в установленому порядку;

• брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента 
України та народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 
міських голів, до інших органів, а саме: має право підтримувати кандидатів у Президенти 
України, народні депутати України, депутати місцевих рад, на посади сільських, 
селищних, міських голів, вести агітацію «за» та «проти» політичних сил та кандидатів, 
здійснює спостереження за виборчим процесом

• здійснювати іншу діяльність, що відповідає цілям та завданням організації і 
не заборонена законодавством України.

2.4. ГО КМТІ "Аліса" та створені нею юридичні особи можуть бути виконавцем 
державного замовлення відповідно до закону.

2.5. ГО КМТІ "Аліса" може здійснювати співробітництво з іноземними 
неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням 
законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.
НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

3.1 Членство в ГО КМТІ "Аліса" є індивідуальним. Членами ГО КМТІ "Аліса" 
можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 
Україні на законних підставах, які досягли 18 років та активно сприяють виконанню 
статутних завдань організації, визнають та виконують Статут ГО КМТІ "Аліса" і є 
інвалідами, законні представники осіб з інвалідністю (батьки дітей-інвалідів, усиновителі, 
опікуни, піклувальники), а також особи, які не є особами з інвалідністю, але активно 
працюють у ГО КМТІ "Аліса" чи активно займаються проблемами осіб з інвалідністю в 
Україні (кількість яких не повинна перевищувати 1/3 усіх членів організації).

3.2. Прийом або відмова в прийомі членів ГО КМТІ "Аліса" здійснюється 
Правлінням ГО КМТІ "Аліса" на підставі письмової заяви громадянина і оформлюється 
протоколом засідання Правління ГО КМТІ "Аліса" не пізніше ніж через два місяці після 
одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а 
також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і
чинного законодавства.

3.3. ГО КМТІ "Аліса" здійснює безпосередній облік членів ГО КМТІ "Аліса".
3.4. Члени ГО КМТІ "Аліса" можуть сплачувати вступні і щорічні членські внески, 

розміри, яких визначаються Конференцією ГО КМТІ Аліса". Особі, прийнятій в члени ГО 
КМТІ "Аліса" може видаватися членський квиток єдиного зразка, форма якого 
затверджується Правлінням Київського міського Товариства осіб з інвалідністю " Аліса".

3.5. Члени ГО КМТІ "Аліса" мають право:
• брати участь у статутній діяльності та заходах ГО КМТІ "Алі
• брати участь в обговоренні та вирішенні питань, щр^® 

компетенції Конференції відокремлених підрозділів (місцевих осере 
КМТІ "Аліса" є на обліку;

• обирати та бути обраними у виборні органи усіх рівнів ГО\

/крагах
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• вносити пропозиції, проекти, заяви, скарги на розгляд керівних органів ГО 
КМТІ "Аліса;

• отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності ГО КМТІ "Аліса", 
за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

• звертатися до відповідних структур ГО КМТІ "Аліса" з оскарженням рішень 
виборних органів і керівних осіб ГО КМТІ "Аліса";

• добровільно припиняти членство в ГО КМТІ "Аліса".
3.6 Члени ГО КМТІ "Аліса" зобов’язані:
• виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з 

виконанням статутних завдань ГО КМТІ "Аліса";
• пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність ГО КМТІ "Аліса";
• брати участь у роботі ГО КМТІ "Аліса";
• виконувати вимоги керівних органів ГО КМТІ "Аліса", в тому числі 

щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є 
конфіденційною;

• розглядати інші питання, внесені на розгляд членами ГО КМТІ "Аліса".
3.7. Члени ГО КМТІ "Аліса"не мають права на частку майна ГО КМТІ "Аліса" та не 

відповідають за її зобов’язання. Доходи або майно (активи) ГО КМТІ "Аліса" не 
підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь- 
якого окремого члена ГО КМТІ "Аліса", її посадових осіб (крім оплати праці та 
відрахувань на соціальні заходи).

3.8. Член ГО КМТІ "Аліса" не має права голосу при вирішенні Конференцією 
питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і організацією.

3.9. Припинення членства у ГО КМТІ "Аліса" здійснюється за рішенням Правління 
ГО КМТІ "Аліса", зокрема:

• за власним бажанням члена ГО КМТІ "Аліса" шляхом подання особистої 
письмової заяви до ГО КМТІ "Аліса";

• рішенням Правління ГО КМТІ "Аліса";
• у разі смерті особи.
Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 

зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення 
членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

3.10. Правління ГО КМТІ "Аліса" приймає рішення про виключення члена ГО 
КМТІ "Аліса" у випадках:

• неодноразового порушення вимог Статуту;
• вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою організації;
• вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову 

шкоду ГО КМТІ "Аліса";
• неучасті в діяльності організації протягом 12 попередніх місяців.
3.11. ГО КМТІ "Аліса" може приймати до свого складу асоційованих членів. В 

асоційовані члени приймаються особи, які розділяють цілі та мету діяльності ГО КМТІ 
"Аліса", але з різних причин не беруть активну участь в діяльності ГО КМТІ "Аліса". 
Особа стає асоційованим членом за рішенням Правління ГО КМТІ "Аліса". Асоційовані 
члени зобов'язані виконувати Статут, а також надати згоду на обробку своїх 
персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства..

3.12. Асоційовані члени ГО КМТІ "Аліса" мають право:
• на отримання від ГО КМТІ "Аліса" допомоги, якої вони потребують в межах, 

визначених в напрямках діяльності ГО КМТІ "Аліса;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ГО КМТІ "Аліса", усунення недоліків 

у роботі його органів управління та посадових осіб;
• користуватися правом дорадчого голосу на Конференції ГО КМТІ"

3.13. Припинення асоційованого членства здійснюється в 
пунктами 3.9 та 3.10 даного Статуту. 2
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4. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ КЕРІВНИХ 
ОРГАНІВ ГО КМТІ "АЛІСА", ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ 

СКЛАДУ.
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

4.1. Вищим органом управління ГО КМТІ "Аліса" є Конференція ГО КМТІ 
"Аліса" (далі - Конференція).

4.2. Іншими постійно діючими органами управління ГО КМТІ "Аліса" (далі - 
керівні органи) у період між Конференціями є: Президент ГО КМТІ "Аліса", Правління 
ГО КМТІ "Аліса".

4.3. Конференція скликається один раз на 5 (п’ять) років, або позачергово. Рішення 
про скликання Конференції приймається Правлінням ГО КМТІ "Аліса" не пізніше, як за 
10 календарних днів до їх проведення.

4.4. Конференція проводиться за участі членів ГО КМТІ "Аліса" і вважається 
легітимною, якщо на ній присутні більше половини членів ГО КМТІ "Аліса".

Регламент роботи Конференції та форма голосування визначаються Конференцією.
4.5. До виключної компетенції Конференції відноситься:

• затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності ГО КМТІ "Аліса" та 
прийняття рішень з найважливіших проблем соціального захисту інвалідів;

• затвердження Статуту ГО КМТІ "Аліса", змін та доповнень до нього;
• заслуховування та затвердження звітів Президента ГО КМТІ "Аліса";
• обрання Президента ГО КМТІ "Аліса";
• реалізація права власності ГО КМТІ "Аліса", прийняття рішень щодо покладення 

функцій щодо управління майном на інші керівні органи;
• зміна найменування громадської організації;
• прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію;
• делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що 

законами віднесені до повноважень вищого керівного органу).
Конференція має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності ГО КМТІ 

"Аліса".
4.6. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

більше половини, присутніх на Конференції. З питань щодо внесення змін до Статуту, 
прийняття рішення про припинення ГО КМТІ "Аліса" рішення Конференції вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 (дві третини), присутніх на 
Конференції. Також двома третинами голосів членів, присутніх на Конференції, 
приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить 
п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

4.7. У разі потреби можуть бути скликані позачергову Конференцію на вимогу 2/3 
членів Правління ГО КМТІ "Аліса" або за рішенням вищого органу управління не менше 
2/3 членів ГО КМТІ "Аліса".

У випадку скликання позачергової Конференції за рішенням не менше 2/3 членів 
ГО КМТІ "Аліса", остання повинна бути проведена не пізніше ніж через два місяці після 
надходження до ГО КМТІ "Аліса" необхідної кількості офіційно оформлених заяв членів 
ГО КМТІ" Аліса".

Позачергова Конференція не скасовує необхідність проведення чергової 
Конференції в установлений термін. Повноваження виборних органів і керівників ГО 
КМТІ "Аліса", якщо вони були переобрані на позачерговій Конференції, поширюються
тільки до чергової Конференції.

4.8. На Конференції Головує Президент ГО КМТІ "Аліса".
У разі відсутності Президента ГО КМТІ "Аліса" головуючий обирається з числа 

присутніх членів ГО КМТІ "Аліса" на Конференції.
Організацію ведення протоколу засідання Конференції забез 

Конференції, який обирається з числа присутніх членів на Конференції 
відкритого голосування.

Рішення Конференції оформлюються протоколом, який підписуй 
та Секретарем. З 7^*^'
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4.9. Керівним органом у період між Конференціями є Правління ГО КМТІ "Аліса". 
Кількісний склад Правління ГО КМТІ "Аліса" визначається на засіданні Конференції. 
Члени Правління ГО КМТІ "Аліса" обираються на Конференції. До Президії ГО КМТІ 
"Аліса" входить Президент ГО КМТІ "Аліса" за посадою.

Якщо член Правління ГО КМТІ "Аліса" подає письмову заяву про припинення 
повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин, Правління ГО 
КМТІ "Аліса" більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергової 
Конференції ГО КМТІ "Аліса". Рішення Правління ГО КМТІ "Аліса", прийняті у 
кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Президії, обраної 
Конференцією.

4.10. Правління ГО КМТІ "Аліса" проводить свої засідання не рідше 4 разів на рік. 
Засідання Правління ГО КМТІ "Аліса" правомочне, коли у ньому бере участь більшість її 
членів.

4.11. Рішення Правління ГО КМТІ "Аліса" приймаються простою більшістю 
голосів і є обов’язковими для всіх членів ГО КМТІ "Аліса". Рішення Правління ГО КМТІ 
"Аліса" оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем.

4.12. Правління ГО КМТІ "Аліса":
• визначає конкретні завдання і форми діяльності ГО КМТІ "Аліса" згідно зі 

Статутом та рішеннями Конференції;
• скликає Конференції і попередньо розглядає питання, які виносяться на 

розгляд Конференції;
• розглядає питання про використання ресурсів громадської організації, 

затверджує річний фінансовий план та кошторис доходів та видатків, контролює їх 
виконання;

• заслуховує та затверджує звіт Президента ГО КМТІ "Аліса";
° приймає рішення про створення, реорганізацію і припинення юридичних 

осіб (підприємств, товариств, установ, організації, благодійних фондів тощо) для 
забезпечення досягнення мети та цілей ГО КМТІ "Аліса";

• затверджує Положення про символіку ГО КМТІ "Аліса" та внесення до 
нього змін та доповнень;

• затверджує положення, які регламентують поточну діяльність ГО КМТІ 
"Аліса";

• приймає рішення про створення комісій, комітетів ГО КМТІ "Аліса" тощо, 
затверджує Положення про них, призначає відповідальних осіб, визначає коло прав та 
обов’язків в створених комісія, комітетах тощо;

• затверджує штатно-посадовий розпис ГО КМТІ "Аліса" та кошторис витрат 
на утримання ГО КМТІ "Аліса",

• приймає рішення про представлення до державних, урядових та галузевих 
нагород активістів ГО КМТІ "Аліса";

• забезпечує управління майном та іншими активами ГО КМТІ "Аліса". 
приймає рішення про придбання і розпорядження майном ГО КМТІ "Аліса" (в тому 
числі нерухомим);

• реалізує право власності на майно та кошти ГО КМТІ "Аліса" в межах 
компетенції, наданої Конференцією;

• обговорює і вирішує поточні питання діяльності ГО КМТІ "Аліса";
• призупиняє повноваження Президента ГО КМТІ "Аліса" у разі порушення 

ним Статуту, нанесення матеріальних збитків та моральної шкоди організації;
• виконує повноваження, делеговані Конференцією;
• виконує інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів ГО 

КМТІ "Аліса".
Правління ГО КМТІ "Аліса" може приймати рішення з будь-яких питань-дг^їфйбсті
Zn-'T НА • . И _ . _ ____________________ ___________ _______— ’________________— - _____________________ . •• V'/. '. чТ ГО КМТІ "Аліса", за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції 

ГО КМТІ "Аліса".
4.13. Правління ГО КМТІ "Аліса" очолює Президент ГО КМТІ? ^йіса", який 

обирається на Конференції ГО КМТІ "Аліса" терміном на п’ять років простою більшістю 
голосів із числа членів ГО КМТІ "Аліса", присутніх на Конференції.
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4.14. Президент ГО КМТІ "Аліса" є керівним органом ГО КМТІ "Аліса", забезпечує 
практичне виконання рішень Конференції, Правління ГО КМТІ "Аліса", веде облік членів 
ГО КМТІ "Аліса", здійснює проведення заходів, які потрібні для виконання поточних 
планів діяльності ГО КМТІ "Аліса", організаційно-технічного та фінансово- 
господарського забезпечення діяльності ГО КМТІ "Аліса" та практичного забезпечення 
виконання рішень його керівних органів.

4.15. Президент ГО КМТІ "Аліса":
• скликає засідання Правління ГО КМТІ "Аліса" у разі необхідності, але не 

рідше одного разу в квартал;
• головує на засіданнях Правління та Конференції ГО КМТІ "Аліса";
• звітує про поточну діяльність на засіданнях Правління ГО КМТІ "Аліса" та 

Конференції;
• здійснює загальне керівництво та організацію діяльності ГО КМТІ 

"Аліса" у період між засіданнями Правління ГО КМТІ "Аліса";
• без довіреності представляє та діє від імені ГО КМТІ "Аліса" перед 

іншими юридичними та фізичними особами, представляє ГО КМТІ "Аліса" в офіційних 
стосунках з державними органами та установами, громадськими об’єднаннями та іншими 
юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування на території 
України та за її межами, робить заяви від імені ГО КМТІ "Аліса", що не суперечать 
Статуту, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам 
міжнародного права;

• виносить питання на розгляд і обговорення вищих органів ГО КМТІ "Аліса";
• укладає (підписує) договори та інші правочини з питань, пов’язаних з 

діяльністю ГО КМТІ "Аліса" в межах своєї компетенції;
• видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
• затверджує поточні плани діяльності ГО КМТІ "Аліса" та заходи, які 

потрібні для їх виконання;
• здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю ГО 

КМТІ "Аліса", підписує документи фінансового, матеріального, майнового, 
розрахункового, кредитного характеру та інші документи, пов’язані з поточною 
діяльністю ГО КМТІ "Аліса";

• забезпечує організацію роботи ГО КМТІ "Аліса";
• відкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансових установах, має 

право підпису на банківських та цивільно-правових документах, засвідчую копії 
документів;

• укладає та підписує (здійснює) будь-які правочини з питань, пов’язаних з 
діяльністю ГО МТІ "Аліса";

• представляє ГО КМТІ "Аліса" в судах загальної юрисдикції. 
Конституційному суді України, державних та громадських органах;

• видає довіреності від імені ГО КМТІ "Аліса";
s затверджує статути юридичних осіб (товариств, підприємств, установ, 

організації, благодійних фондів тощо), створених для виконання статутних завдань ГО 
КМТІ "Аліса", зміни та доповнення до них;

• призначає та звільняє керівників юридичних осіб (товариств, підприємств, 
установ, організації, благодійних фондів тощо), засновником яких є ГО КМТІ "Аліса";

• визначає основні напрямки використання майна та коштів, розпоряджається 
майном, включаючи грошові та майнові цінності;

• укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає на роботу та 
звільняє працівників ГО КМТІ "Аліса" згідно з чинним законодавством;

• накладає дисциплінарні стягнення на працівників ГО .КМ?ГГї)';Аліса" та 
керівників юридичних осіб (товариств, підприємств, установ, органі 
фондів тощо), засновником яких є ГО КМТІ "Аліса";

• затверджує необхідні положення та інструкції J 
діяльності ГО КМТІ "Аліса", видає відповідні накази, 
інші рішення, обов’язкові для виконання.

/У ЛдгМУМх анізації. благодій WT у; 

інструкції яії ж с
розпорядження і вказівки, приймає
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Повноваження Президента можуть бути розширені Правлінням ГО КМТІ "Аліса" 
або Конференцією.

4.16. Президент ГО КМТІ "Аліса" виконує інші повноваження, що не віднесені до 
компетенції Конференції та Правління ГО КМТІ "Аліса".

4.17. Повноваження Президента ГО КМТІ "Аліса" можуть бути достроково 
припинені на підставі:

• письмової заяви Голови ГО КМТІ "Аліса";
• припинення членства в ГО КМТІ "Аліса".

4.18. У разі дострокового припинення повноважень Президента ГО КМТІ "Аліса", 
його повноваження тимчасово покладаються на одного із членів Правління за рішенням 
Правління ГО КМТІ "Аліса" до обрання Конференцією ГО КМТІ "Аліса" нового 
Президента ГО КМТІ "Аліса".

4.19. На час відсутності Президента ГО КМТІ "Аліса" (перебування у відпустці, 
відрядженні, хвороби) чи у разі дострокового припинення його повноважень виконання 
обов’язків Президента за рішенням Правління ГО КМТІ "Аліса" покладаються на одного 
із членів Правління ГО КМТІ "Аліса" з усіма повноваженнями, наданими даним Статутом 
Президенту ГО КМТІ "Аліса".

Президент ГО КМТІ "Аліса" своїм розпорядженням має право надати тимчасово чи 
на постійній основі право першого підпису всіх чи окремих документів фінансово- 
господарської діяльності ГО КМТІ "Аліса", в тому числі правочинів. банківських, 
платіжних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності тощо іншій 
особі, яка входить до керівних органів ГО КМТІ "Аліса" або є штатним працівником ГО 
КМТІ "Аліса".

4.20. Засідання керівних органів ГО КМТІ "Аліса" (Конференції, Правління) 
можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет 
зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій або 
методом письмового опитування. Рішення про форму проведення такого засідання 
приймає Президент ГО КМТІ "Аліса". Про форму засідання вказується у протоколі; якщо 
засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується, 
за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Якщо окремі члени керівного органу ГО КМТІ "Аліса" письмово повідомили до 
початку засідання керівного органу про неможливість взяти особисту участь у засіданні, 
вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна 
пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання. Члени керівного 
органу ГО КМТІ "Аліса" зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування 
або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати проведення засідання..

У випадку прийняття рішень Конференції ГО КМТІ "Аліса" методом опитування 
проект рішення розсилається членам, які повинні письмово повідомити про свою позицію 
(рішення) протягом 10 календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Протягом 
10 календарних днів з моменту одержання інформації від останнього з них, але не пізніше 
35 календарних днів з моменту відправки проекту рішення останньому з членів ГО КМТІ 
"Аліса", Президент ГО КМТІ "Аліса" повідомляє всім членам про прийняте рішення. 
Рішення методом опитування вважається прийнятим, якщо з проектом рішення, без будь- 
яких застережень, погодились більш як 50 % членів ГО КМТІ "Аліса", а з питань щодо 
внесення змін до Статуту, прийняття рішення про припинення ГО КМТІ "Аліса" та 
рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше 
відсотків майна організації, якщо з проектом рішення погодились не менш як 2/3 (дві 
третини) членів ГО КМТІ "Аліса".

У разі якщо протягом ЗО календарних днів з моменту відправк^йрбекту рішення, 

 

членом ГО КМТІ "Аліса" не надіслано ніякої відповіді щодо запропонованого проекту 
рішення - вважається, що такий член ГО КМТІ "Аліса" погодив такийцррект рішення.

Якщо рішення не були прийняті або питання не були схвалені, Президент ГО КМТІ 
"Аліса" може провести додаткове опитування за вищевказаною процедуреі»^1"^,,-. А'/ 
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Президент ГО КМТІ "Аліса" має право скликати позачергову Конференцію, якщо, 
цього вимагають інтереси ГО КМТІ "Аліса", я також при виникненні необхідності 
вирішити питання, які відносяться виключно до компетенції загальних зборів у 
відповідності з даним статутом.
Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової 
діяльності і цільового використання активів ГО КМТІ «Аліса»

4.21 Ревізійна комісія ГО КМТІ "Аліса"
Ревізійна комісія обирається Конференцією на п’ять років у складі не менше трьох членів, 
які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники ГО КМТІ 
«Аліса» не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Контрольний орган скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 
діб на письмовий запит Правління або 5% членів громадського об'єднання.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної 
комісії.

Ревізійна комісія має повноваження:
* вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів ГО КМТІ 
«Аліса»;
* складати висновки про фінансову діяльність та використання активів ГО КМТІ 
«Аліса» до затвердження Конференцією річних бюджетів, балансів, фінансових та інших 
звітів керівних органів;
* складати висновки з інших питань за поданням керівних органів ГО КМТІ «Аліса»;
* проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання 
активів ГО КМТІ «Аліса», залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО КМТІ "Аліса" 
ПЕРЕД її ЧЛЕНАМИ

5.1. Президент ГО КМТІ "Аліса" зобов’язаний звітувати перед членами організації на 
Конференції, на засіданні Правління ГО КМТІ "Аліса" з питань, пов’язаних з реалізацією 
покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань організації.

5.2. Усі керівні органи ГО КМТІ "Аліса" мають у 30-дений термін надавати відповіді 
письмово або електронною поштою на запити членів організації щодо діяльності керівних 
органів та реалізації статутних завдань.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 
ОРГАНІВ ГО КМТІ "АЛІСА" ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Члени ГО КМТІ "Аліса" мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність 
іншого члена громадської організації, Президента, Правління або Конференції ГО КМТІ 
"Аліса" шляхом подання письмової скарги, а саме:

• на дії, бездіяльність або рішення члена ГО КМТІ "Аліса" - первинна скарга 
подається Президенту ГО КМТІ "Аліса", котрий зобов'язаний отримати письмові 
пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються, та протягом 20 
(двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про 
результати її розгляду скаржника.

В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до т'г ‘ ^гі-.иілт, 
"Аліса", яке зобов'язане розглянути скаргу на 
викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а такой; чл

•----„vnrn оскаржується.

скарга подається до П^вИння ГО КМТІ 
а найближчому засіданйіЛз обов'язковим 
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В разі відхилення скарги Правлінням ГО КМТІ "Аліса" - повторна скарга подається 
до Конференції ГО КМТІ "Аліса", які зобов'язані розглянути скаргу на черговому 
засіданні, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а 
також члена громадського об'єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення Президента - первинна скарга подається до 
Правління ГО КМТІ "Аліса", яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, 
із обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також 
Президента ГО КМТІ "Аліса" - дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі 
відхилення скарги Правлінням ГО КМТІ "Аліса" - повторна скарга подається до 
Конференції ГО КМТІ "Аліса", які зобов'язані розглянути скаргу на черговому засіданні, 
із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента ГО КМТІ "Аліса", 
бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення члена Правління ГО КМТІ "Аліса" - первинна 
скарга подається до Президента ГО КМТІ "Аліса", який зобов'язаний розглянути скаргу 
протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який 
скаржиться, а також члена Правління ГО КМТІ "Аліса" - дії, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом ГО КМТІ "Аліса" - повторна 
скарга подається до Конференції ГО КМТІ "Аліса", які зобов'язані розглянути скаргу на 
черговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена 
Правління ГО КМТІ "Аліса" - дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

• на дії, бездіяльність або рішення Конференції ГО КМТІ "Аліса" - до суду, 
відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій. бездіяльності або 
рішень.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА 
ІНШОГО МАЙНА ГО КМТІ "АЛІСА".

7.1. ГО КМТІ "Аліса" є неприбутковою організацією.
7.2. ГО КМТІ "Аліса" може мати право власності, інші речові права на рухоме і 

нерухоме майно, кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, нематеріальні 
активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності 
організації.

7.3. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань ГО КМТІ 
"Аліса" має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші 
засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України. ГО КМТІ "Аліса" 
може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

7.4. ГО КМТІ "Аліса" має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які 
перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать 
законодавству та Статуту. Кошти і майно ГО КМТІ "Аліса" використовуються для 
реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для її працівників.

7.5. ГО КМТІ "Аліса" не несе відповідальності за зобов'язаннями членів організації. 
Члени організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями ГО КМТІ "Аліса", якщо 
інше не передбачено законодавством.

7.6. Джерелами формування коштів і майна ГО КМТІ "Аліса" є:
• кошти і майно, що надходять безоплатно, в тому числі з-з 

фінансова допомога, добровільні пожертви членів організації, і
• пасивні доходи;

р^^^езповоротна

• дотації або субсидії з державного чи місцевих бюд|к|4Гв^^такеяГЪ/йёЬжавних 
цільових фондів; J
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• благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
• доходи від основної діяльності громадської організації відповідно до Статуту та 

законодавства, в тому числі членські внески.
• 7.7. Доходи (прибутки) ГО КМТІ "Аліса" , або їх частини не підлягають розподілу 

серед засновників (учасників) членів ГО КМТІ "Аліса", працівників (крім оплати їхньої 
праці нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов"язаних з ним осіб.

7.8. ГО КМТІ "Аліса", створені нею юридичні особи (товариства, підприємства, 
установи, організації, філії, благодійні фонди) зобов'язані вести оперативний і 
бухгалтерський облік, а також подавати статистичну, фінансову та іншу звітність в 
порядку та обсягах, встановлених законодавством.

Юридичні особи, створені ГО КМТІ "Аліса" для вирішення статутних завдань, 
звітують перед ГО КМТІ "Аліса" по всіх питаннях, щодо яких є окремий запит ГО КМТІ 
"Аліса".

7.9. ГО КМТІ "Аліса", її відокремлені підрозділи (місцеві осередки), а також 
засновані юридичні особи (товариства, підприємства, установи, організації, філії, 
благодійні фонди) не несуть відповідальності по зобов’язаннях один одного. Збитки, 
завдані ГО КМТІ "Аліса" в результаті порушення її майнових прав громадянами, 
юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, 
відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

7.10. Управління майном та коштами ГО КМТІ "Аліса" в межах делегованих 
повноважень здійснює Президент ГО КМТІ "Аліса".

7.11. Державний контроль за діяльністю ГО КМТІ "Аліса" здійснюється 
державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

Доходи (прибутки) ГО КМТІ "Аліса" використовуються виключно для 
фінансування видатків та утримання ГО КМТІ "Аліса", реалізацію її мети (цілей, завдань) 
та напрямків діяльності визначених установчими документами ГО КМТІ "Аліса".

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО КМТІ "АЛІСА", 
ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ 

ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ.

8.1. Припинення діяльності ГО КМТІ "Аліса" здійснюється шляхом саморозпуску 
або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу 
або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) організації.

8.2. Рішення про саморозпуск або реорганізацію ГО КМТІ "Аліса" приймається 
Конференцією ГО КМТІ "Аліса".

8.3. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск, відчуження майна на суму, що 
становить п’ятдесят і більше відсотків майна ГО КМТІ "Аліса" приймаються 
Конференцією ГО КМТІ "Аліса", в порядку, передбаченому даним Статутом та нормами 
чинного в Україні законодавства

8.4. Конференція ГО КМТІ "Аліса" після прийняття рішення про саморозпуск 
організації створює ліквідаційну комісію для проведення припинення ГО КМТІ "Аліса" 
як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштівіа-мцйна ГО 
КМТІ "Аліса" після її ліквідації відповідно до Статуту.

8.5. Ліквідація ГО КМТІ "Аліса" здійснюється за рішенням Конференції Г О КМТІ
"Аліса" або за рішенням суду у випадках передбачених законодавством/Майно та кошти 
ГО КМТІ "Аліса" у разі ліквідації передаються іншій негірцб^і^У 
відповідного виду або зараховуються в дохід держави - рішенням у/
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/ 8.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців запису про рішення ГО КМТІ "Аліса" про саморозпуск розпочинається 
припинення ГО КМТІ "Аліса" як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна 
комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців запису про рішення ГО КМТІ "Аліса" про саморозпуск таке рішення не може 
бути скасоване ГО КМТІ "Аліса".

8.7. ГО КМТІ "Аліса" припиняє свою діяльність з дати внесення відповідного 
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

8.8. Доходи (прибутки) ГО КМТІ "Аліса" або їх частини не підлягають розподілу 
серед засновників (учасників), членів ГО КМТІ «Аліса», працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов*язаних з ними осіб.

8.9. Активи ГО КМТІ "Аліса" передаються одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення 
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення ).

8.10. ГО КМТІ "Аліса" може бути заборонена судом. Заборона ГО КМТІ "Аліса" 
має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону ГО КМТІ 
"Аліса" її майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного 
бюджету.

8.11. У разі прийняття судом рішення про припинення ГО КМТІ "Аліса" з підстав, 
зазначених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб- 
підприємців», ГО КМТІ "Аліса" протягом шести місяців в довільній формі повідомляє 
уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу 
юридичної особи та надає відомості про особу (осіб) уповноважених представляти ГО 
КМТІ "Аліса".

Якщо ГО КМТІ "Аліса" протягом шести місяців не повідомила уповноважений 
орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи 
уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис 
про припинення діяльності ГО КМТІ "Аліса".

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 
ДО СТАТУТУ ГО КМТІ "АЛІСА"

9.1. Зміни та доповнення до Статуту ГО КМТІ "Аліса" вносяться за рішенням 
Конференції ГО КМТІ "Аліса".

9.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту ГО КМТІ "Аліса" 
приймаються в порядку, передбаченому даним Статутом та чинним в Україні 
законодавством.

9.3. Про внесені зміни ГО КМТІ "Аліса" повідомляє уповноважений орган з питань 
реєстрації за місцезнаходженням громадської організації у строки, визначені чинним 
законодавством.
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2650 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ №1726504600140_______________
від25.01.2017________________________________________ року

про включення про виключення
про повторне включення про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості

X про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 25773163
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)______________________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ "АЛІСА"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 24,03.2000_______________ р. № _________________________ , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 25.01.2017
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру 
установ та організацій, починаючи з якої визначаєть^я^^Й^н 
безперервної реєстрації неприбуткової організації у/e

24.03.2000

----------------------------------------

u Підстава*

25.01.2017

*3аповнюється у разі відмови у в

Примірник рішення отримано:/ 
керівник

Перший заступник начальника УШНАРЬОВА ЮЛІЯ
ВАЛЕРІЇВНА

МІЩЕНКО СВІТЛАНА 
ДМИТРІВНА

Уві

чбнівхй

^Ч^явності)

неприбуткових установ та організаці
ємства, установи, організації до Реєстру 

ключення з Реєстру.



витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань^ на запит: ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "АЛІСА" від 26.04.2018 за № 23587763 станом на 26.04.2018 відповідно до 
наступних критеріїв пошуку:

КодЄДРПОУ: 25773163
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ
"АЛІСА"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності:
відомості відсутні
Ідентифікаційний код юридичної особи:
25773163
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУД. 169



Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 
- фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник - юридична особа:
МІЩЕНКО СВІТЛАНА.ДМИТРІВНА, індекс 03150, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 164, квартира 1, розмір внеску до 
статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або с&іаденого капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн., 07.09.2008
Види діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи: 
відомості відсутні
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
РОДІН ОЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи -у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу-у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань ":
29.09.1999, 07.09.2007, 1 068 120 0000 020865
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
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Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
26.10.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
15.11.1999, 2270, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 3,9468461 (дані про 
взяття на облік як платника податків)
29.10.1999, 0414813, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468461 (дані про 
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

’проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань”, у зв ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
0414813, 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
3325141
Дата та час формування витягу:
26.04.2018 12:38:01 '
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Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на 
підставі модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код j
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення: 
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявления 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: 
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Голосіївська районна в!місті Києві державна адміністрація
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Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

ПІДОБІД Ю.В.

Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)



Короткий опис про організацію, включаючи передумови та досвід роботи 
з людьми з інвалідністю

Київське міське Товариство інвалідів «Аліса» зареєстроване 29.09.1999 року. Воно було 
створене на основі районного Товариства інвалідів «Аліса», яке успішно працювало з 10.06.1991 
року. Маючи районний статус, організація не могла брати участь в соціальних программах міського 
рівня, використовуючи підтримку міської Адміністрації' в частковому фінансуванні оренди та 
комунальних платежів приміщень організацій.

Після реєстрації' Київського міського Товариства інвалідів «Аліса» Правління затвердило нову 
стратегію розвитку організації Був проведений аналіз внутрішніх ресурсів організації знання, 
професійна та загальна компетентність — сильні і слабкі сторони. Головна ціль нашої організації — 
захист прав та інтересів інвалідів, реалізація права на працю, моральну та фізичну реабілітацію в 
соціумі, створення умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. При 
наявності нашої головної цілі були намічені не тільки перспективи діяльності організації', але й 
проміжні цілі в рамках виконання окремих програм.

З 2000 року організація займається працевлаштуванням інвалідів міста Києва. На обліку 
перебуває більше 5000 осіб з інвалідністю. Працевлаштовано більше 3000 осіб. Консультування, 
інформування, юридичні поради, вирішення побутових проблем, гуманітарна допомога, участь у
виставках та популяризація успішних підприємств інвалідів, допомога психолога — перелік того, чим 
займається організація.

Київське міське Товариство інвалідів займає активну позицію в наданні допомоги інвалідам 
міста. Працює Учбово-виробниче багатопрофільне колективне підприємство «Інстром», метою 
якого є створення робочих місць для інвалідів, проведення заходів для громадських організацій, 
тренінгів для лідерів ГО та фізкультурно-реабілітаційних заходів для інвалідів України. Налає 
допомогу у пошуку роботи відділ по працевлаштуванню осіб з інвалідністю.Товариство інваліуів — 
активний учасник різних заходів, семінарів, конференцій, які проводяться в місті Києві по 
проблемах інвалідів.

В Київському міському Товаристві інвалідів «Аліса» працюють, в основному, інваліди. Всі 
члени організації' — дорослі люди, дітей з інвалідністю немає. Дискримінації' в організації' не існує: 
членом Товариства може стати кожна доросла людина, що має інвалідність опорно-рухового 
апарату, незалежно від віку, статі, віросповідування чи сексуальної орієнтації

Діяльність Київського міського Товариства інвалідів «Аліса» має три напрямки: 
працевлаштування людей з інвалідністю;
юридична та психологічна допомога людям з інвалідністю; 
розкриття творчого потенціалу людей з інвалідністю.



Опис проекту 
для реалізації у 2020 році

Назва проекту: «Територія особистісного успіху»

Назва громадської організації, яка подає проект

Київське міське Товариство інвалідів «Аліса»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення:
29. 09.1999р.

- предмет діяльності:
захист соціальних, економічних, творчих та інших інтересів осіб з інвалідністю

- структура та чисельність:
Структура ГО КМТІ «Аліса»: Конференція, правління, президент, ревізійна комісія. 

На обліку організації 152 особи з інвалідністю.

- джерела фінансування:
благодійна допомога, фінансові відрахування КП «Інстром», фінансова підтримка з місцевого 
бюджету громадських організацій , діяльність яких має соціальну спрямованість.

- наявність ресурсів для виконання проекту:
штатні працівники, волонтери, приміщення, обладнання, заробітна плата, матеріальне 
забезпечення, транспортні видатки.______________________________
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів:
бюджетні кошти організація отримує більше п’ятнадцяти років і успішно звітує про їх 
використання.



2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту:
створення сприятливих умов для людей з інвалідністю у особистісному зростанні, отримання 
психологічної та юридичної допомоги, стимулювання творчого потенціалу.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтею):

Люди з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату м. Києва. В проекті буде задіяно 
130 осіб з інвалідністю.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

2.3.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

Нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною. Та 
попри всі трудноті та виклики зовнішнього та внутрішнього характеру радує те, що Україна 
крок за кроком повертається до нормалізації економічного розвитку країни. Темпи економічного 
зростання в нашій країні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня 
доходів сусідніх європейських країн. Утім, на цьому шляху ще багато роботи для всіх: бізнесу, 
медіа, освітян, громад, політиків, кожного з нас. Як сказав мудрий Адізес, "якщо ви на 
правильному шляху, але не рухаєтесь, рано чи пізно вас знесе вантажівка".

Ставлення до людей з особливими потребами є не тільки мірилом людяності і толерантності в 
суспільстві, але й мірилом системної істинності поглядів суспільства, тобто, наскільки 
суспільство реалістично бачить себе і як ставиться до себе. Слід не лише формувати державні і 
недержавні організації, які займаються проблемами людей з інвалідністю. Потрібно створювати 
людям такі умови праці, які б автоматично інтегрували їх до повноцінного життя у всіх 
спектрах і напрямках суспільної діяльності.

Кілька років поспіль в Україні спостерігається «втома» суспільства від різноманітних проблем 
та низька мотивація безробітних людей з інвалідністю до працевлаштування. Чому при такому 
великому спектрі послуг центрів зайнятості, центрів соціальної та професійної реабілітації, 
громадських організацій безробітні не можуть зорієнтуватися на ринку праці, і чому мотивація 
до працевлаштування є такою низькою? На основі досвіду роботи нашої організації маємо 
наступні причини:
- постійний хронічний стрес;
- безпорадність та відчуття безсилля;
- відчуття безнадійності положення.
Безробітні потребують не тільки підтримки, матеріальної та інформаційної, а насамперед 
психологічного консультування, щоб отримати поради щодо особистих проблем, особисту 
консультацію юриста та відчути позитивну, дружню атмосферу організації, яка пропонує 
допомогу. Київське міське Товариство інвалідів «Аліса» - це своєрідний майданчик 
особистісного успіху, де кожна людина може отримати юридичну та психологічну допомогу, 
займатися творчістю (вишивання, живопис, музика), улюбленими видами спорту ( гра в шахи та 
шахмати). Усе це - реабілітація та адаптація людини з інвалідністю у суспільстві.



2.4. Опис проекту.

Територія особистісного успіху

Чи створені в Україні умови для повноцінного життя людей із інвалідністю? Чи подолані 
стереотипи по відношенню до цієї групи громадян з боку оточуючих та влади? Чи держава 
забезпечує можливості для розвитку та активного суспільного життя для людини з 
інвалідністю? Відповіді на зазначені питання так само важливі для повноцінного життя людини 
із інвалідністю, як і її власна суспільна позиція, сила волі та любов до життя.
Люди із інвалідністю частіше за інших стикаються із дефіцитом необхідних медичних та 
реабілітаційних послуг, не мають належної моральної та фізичної підтримки - як з боку 
близьких, так і з боку суспільства в цілому. Це явище зумовлене як більшою вразливістю цієї 
групи громадян до бідності, безробіття та дискримінації, так і відсутністю в суспільному 
просторі необхідних умов для повноцінного життя людини із обмеженими можливостями. 
Держава, попри декларування рівного захисту всіх громадян, дуже часто залишає без уваги тих, 
хто не завжди може себе захистити самостійно.

Концепція програми «Територія особистісного успіху» полягає в цінуванні, визнанні та повазі 
до кожної людини, у наданні можливостей для розвитку та творчого зростання, у підтримці 
найактивніших людей з інвалідністю, які хочуть і можуть допомогти іншим.
Програма Київського міського Товариства інвалідів «Аліса» на 2020 рік спрямована на людей з 
інвалідністю та забезпечення їх можливостями і ресурсами, необхідними для того, щоб вони 
могли повною мірою брати участь в економічному, соціальному та культурному житті країни.

Організація на основі власного досвіду визначила пріоритети в своїй діяльності і знаходить 
шляхи для їх розв’язання. Київське міське Товариство інвалідів «Аліса» продовжує працювати 
у трьох напрямках, а саме:

А) Сприяння у працевлаштуванні ЗО осіб з інвалідністю, використовуючи для цього власний 
сайт, соцмережі та приміщення по вулиці Антоновича, 169 для отримання інформації, 
психологічної допомоги, юридичної консультації (при потребі) та супроводу.

1. Проведення конференції на тему: “Взаємодія громадських організацій інвалідів з органами 
влади».

Б) Залучення 50 осіб з інвалідністю до активного громадського життя, розкриття іїнього 
потенціалу, підтримки художників, вишивальниць, майстрів народних ремесел, спорту. 
Плануємо:

1. Гурток по рукоділлю..

2. Гурток по малюванню «Барви життя».

3. Комп’ютерні курси.

4. Дискотеки та караоке.

5. Ігри для розвитку.

6. Проведення двох виставок живопису, української сучасної вишивки та робіт народних 
майстрів;

7. Проведення чотирьох турнірів гри в шашки та шахи, один з турнірів по шашках - жіночий.



8. Продовження роботу «Банку одягу» для надання гуманітарної допомоги тим,хто в цього 
потребує.

9. Проведення музичного фестивалю національно-патріотичного спрямування «Музиканти для 
людей з інвалідністю».

10. Підготовка та зйомка фільму про роботу Київського міського Товариства інвалідів «Аліса»

В) Надання 50 особам з інвалідністю юридичної, інформаційної та психологічнуої підтримки, 
розкриття їхнього власного потенціалу, підвищення рівня обізнаності щодо своїх прав:

- проведення семінарів на теми: «Кольоротерапія», «Музикотерапія», «Застосування 
кольоромузики у повсякденному житті» з сеансами кольоромузики (по ЗО хвилин);

- вдосконалення емоційного інтелекту;

- самоаналіз (розбір конкретних психологічних ситуацій);

- консультації психолога (колективні та індивідуальні);

- юридичні консультації (колективні та індивідуальні).

Людина із інвалідністю стикається із безліччю проблем, які невідомі іншим людям. На додаток 
до безробіття, бідності, обмеженого доступу до соціальних благ, які відомі абсолютній 
більшості населення планети, додаються ще проблеми, які характерні тільки людям із 
обмеженими можливостями. Ці проблеми, які в медичній літературі носять назву «бар’єрів», 
визначають те, наскільки відкритим для такої людини є навколишнє середовище та соціальне 
життя. Людям з інвалідністю потрібно зустрічатися з друзями, займатися спортом, творчістю, 
мати нагоду відвідувати концерти, виставки, музеї та кінотеатри. Наша організація планує 
влаштовувати зустрічі з відомими людьми,запрошуючи їх до співпраці.



В проекті задіяні:

Родін Олександр Рудольфович - керівник проекту, вища освіта.

Кирилець Ганна Миколаївна - бухгалтер, вища освіта.

Заболотна Алла Алімівна - психолог, освіта вища.

Міщенко Світлана Дмитрівна - виконавчий директор,освіта вища

Горкун Валерій Миколайович - завідувач господарством,освіта середня спеціальна.

До роботи в проекті запрошені:

Василенко Олександр Володимирович - юрист, освіта вища.

Долгов Дмитро Станіславович - керівник арт-студії, освіта вища.

Бровкіна Катерина - керівник гуртка по рукоділлю, освіта вища.

Долгов Дмитро Станіславович - керівник арт-студії, організатор фестивалю «Музиканти для 
людей з інвалідністю».

Ресурси, якими володіє Київське міське Товариство інвалідів «Аліса».

Штатні працівники - керівник проекту, виконавчий директор, бухгалтер. 
Волонтери - юрист, психолог, керівник арт-студії та викладач рукоділля.
Приміщення: офіс по вулиці Антоновича, 169. Площа - 110,3 кв.м.
Обладнання: три комп’ютера, копіювач.

Заробітна плата: керівника проекту(0,25% мінімальної з-ти), бухгалтера^,75% мінімальної з/ти), 
виконавчого директора (0,50% мінімальної з/ти), начальника господарчого відділу(мінімальна 
з/ти).
Матеріальне забезпечення: канцелярія.

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

Кількісними результативними показниками реалізації проекту буде те, що завдяки проекту, ЗО 
осіб з інвалідністю будуть мати можливість працевлаштуватися, 50 осіб з інвалідністю будуть 
залучені до творчості та спорту, а 50 отримають юридичну та психологічну допомогу у вигляді 
консультацій, порад, тренінгів та семінарів.
Якісним показником буде стабільність діяльності Київського міського Товариства інвалідів 
«Аліса».



3. Кошторис проекту
№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, 
ОД.

Ціна за одиницю, 
гри..

Вартість, 
гри.

1. Фінансове заохочення
1 .Керівник проекту-президент
2. Бухгалтер
3. Асистент керівника
проекту(інвалід)
4. Психолог
5. Соціальний працівник-
супроводжувач для людей 
обмеженнями (інвалід)
6. Юрист
7. Керівник арт-студії та
організатор музичного
фестивалю.

ЄСВ 22%
ЄСВ 8,41%

12 міс
12міс
12 міс

12міс
12 міс

12міс
12міс

4173,00
4173,00
4173,00

4173,00
4173,00

4173,00
4173,00

50076,00
50076,00
50076,00

50076,00
50076,00

50076,00
50076,00

350532,00

55084,00
8423,00

2. Оренда приміщення 12міс 17000.ООхІміс 204000,00

3. Комунальні витрати
Т еплопостачання 
Електроенергія
Утримання прибуд.терит.

бміс
12міс
12міс

8000.00x1 міс
800,00x1 міс
700,00x1 міс

48000,00
9600,00
8400,00

66000,00
4. Страхування приміщення 1 3000,00 4000,00
5. Проведення музичного 

фестивалю національно- 
патріотичного спрямування 
(200 осіб)

Оформлення сцени 2000,00
2000,00

6. Канцтовари(Папір) 50пач 100,00 5000,00
7. Конференція «Взаємодія 

громадських організацій з 
органами влади» (50осіб) 
Кава-брейк
Роздатковий матеріал 
(папка,блокнот,ручка)

500,00

2500,00
3000,00

8 Видання буклетів з нагоди 20ти 
річчя створення організації 
ГО КМТІ «Аліса» (2000прим)

2000шт 2,50 5000,00

9. Видання книги «Видатні люди 
з інвалідністю»

1000шт 43,00 43000,00

10. Сайт, розробка та підтримка 1 5000,00 5000,00
ЗАГАЛЬНА СУМА 751039,00

(Родін О.Р.)


