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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спинальників «Відродження - 
АРС» (надалі Центр) - є добровільною, громадською, неприбутковою організацією, 
створеною на основі єдності інтересів інвалідів-спинальників для спільної реалізації ними 
своїх прав, свобод, а також захисту своїх законних, соціальних, економічних та інших 
спільних інтересів.
1.2. Центр створено і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, 
законності та гласності.
1.3. Центр створено відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» і керується у 
своїй діяльності положеннями Конституції України, Законом України «Про громадські 
об'єднання», Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій», 
Постанов Кабінету Міністрів України, актами законодавства України, прийнятих 
відповідно до них, а також на підставі цього Статуту.
1.4. Найменування:
1.4.1. Повне найменування організації :
українською мовою: Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спинальників 
«Відродження-АРС».
1.4.2. Скорочене найменування організації: 
українською мовою: ГОЦРІС «Відродження-АРС».
1.5. Організаційна-правова форма господарювання - громадська організація.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою Центру є захист та задоволення законних соціальних і економічних 
інтересів своїх членів - інвалідів - спинальників та формування гуманно-відповідального 
відношення до них, через їх об'єднання для спільної реалізації соціальних, економічних, 
трудових, медичних та інших програм, спрямованих на всебічну реабілітацію інвалідів.
2.2. Основні завдання Центру:
2.2.1. Об'єднати максимальну кількість інвалідів - спинальників.
2.2.2. Представляти та захищати свої інтереси та законні інтереси своїх членів в державних 
органах та громадських організаціях.
2.2.3. Сприяння:
1. створенню сприятливих умов, що дозволяють інвалідам - спинальникам вести 

повноцінне життя;
2. створенню методичних центрів фізичної, психологічної, соціальної, трудової та інших 

видів реабілітації інвалідів;
3. створенню центрів навчання і перекваліфікації інвалідів;
4. створенню підприємств для працевлаштування інвалідів;
5. поліпшенню соціально-побутових умов, фізичної, психологічної, соціальної, трудової та 

медичної реабілітації інвалідів - спинальників;
6. створенню умов для відновлення та зміцнення здоров'я членів Центру;
7. наданню послуг з фізичної реабілітації інвалідів - спинальників, через залучення 

цільових спонсорських благодійних внесків (перерахувань) фізичних осіб, юридичних 
осіб, як вітчізняних так і закордонних;

8. наданню правової консультаційної допомоги інвалідам - спинальникам для захисту 
законних прав, свобод та інтересів кожного інваліда.
2.2.4. Організовувати відпочинок інвалідів - спинальників та іншим членам Центру, 
розвивати їх творчі здібності.
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2.2.5. Залучати державні, громадські та інші організації, психологів, юристів, медичних 
працівників, вчених до вирішення проблем лікування, фізичної реабілітації, соціальної 
адаптації, правової освіти, навчання і перекваліфікації та матеріального забезпечення 
інвалідів.
2.2.6. Надавати соціальні послуги.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
3.1. Центр є юридичною особою.
3.2. Центр має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою та штампи, бланки, свою 
символіку, рахунки в банківських установах України.
3.3. Центр відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке згідно 
з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
3.4. Держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр, в 
свою чергу, не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів і організацій.
3.5. Члени Центру не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр, в свою чергу, не 
відповідає за зобов’язаннями членів Центру.
3.6. Свою цільність Центр центр поширює на територію м. Києва.
3.7. Для здійснення своїх статутних завдань Центр має право:
3.7.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 
права;
3.7.2. представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 
державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
3.7.4. проводити реабілітаційні, спортивні, культурні, творчі, інші соціальні заходи для 
інвалідів - членів Центру з метою реалізації статутних цілей Центру;
3.7.5. проводити роботу по оновленню та модернізації реабілітаційної бази Центру;
3.7.4. одержувати від органів державної влади та управління допомогу відносно питань 
поліпшення соціально-побутових умов та медичного забезпечення інвалідів;
3.7.5. взаємодіяти з діагностичними, лікувальними та реабілітаційними центрами, органами 
соціального забезпечення та іншими медичними установами та соціальними службами з 
метою поліпшення фізичного та соціального становища інвалідів - членів Центру;
3.7.6. розповсюджувати інформацію та пропагувати цілі та ідеї Центру;
3.7.7. сприяти видавничій діяльності;
3.7.8. засновувати підприємства, госпрозрахункові організації та установи, які необхідні 
для виконання статутних цілей;
3.7.9. утворювати спілки об'єднань громадян;
3.7.10. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види статутної діяльності, 
самостійно розпоряжатися своїм майном;
3.7.11. брати участь у здійсненні різного роду благодійних, соціальних, медичних, 
оздоровчих, екологічних, природоохоронних проектів;
3.7.12. організовувати для своїх членів форуми, навчальні семінари, круглі столи, тренінги, 
виставки, фізкультурно-оздоровчі та культурні заходи у встановленому законом порядку.
3.7.13. самостійно визначати форми та систему оплати праці штатного персоналу Центру, її 
організацію та нормування, Правила внутрішнього трудового розпорядку;
3.7.14. здійснювати за рахунок Центру централізовані закупки товарів народного 
споживання, промислових товарів, а також іншого рухомого та нерухомого майна, для 
потреб штатних працівників та членів Центру;
3.7.15. сприяти проведенню необхідних організаційних, соціальних та політичних заходів 
щодо реалізації виборчого права інвалідів;
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3.7.16. сприяти розробленню та впровадженню в життя заходів для безперешкодного 
доступу та безбар’єрності навколишнього середовища для інвалідів до об’єктів соціальної, 
транспортної, інформаційної та інших інфраструктур;

• 3.7.17. організовувати збір добровільних пожертв і допомоги, внесків від фізичних та
юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій для виконання статутних 
цілей Центру;
3.8. Центр користується іншими правами, передбаченими законодавством України для 
неприбуткових організацій.

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. З метою розвитку співпраці та набуття досвіду громадських організацій інших країн 
Центр може:
4.1.1. встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв'язки з громадськими організаціями 
Украіни, з іноземними громадськими організаціями на теріторії України для досягнення 
статутних цілей;
4.1.2. брати участь у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також в 
інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам 
міжнародного права;
4.1.3. проводити спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з 
напрямками своєї діяльності, аналізувати та публікувати їх результати;
4.1.4. організовувати за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, 
виставки, ярмарки, відряджати своїх представників для участі у відповідних заходах за 
межами України укладати відповідні угоди;
4.1.5. засновувати або вступати в міжнародні громадські організації;
4.1.6. утворювати міжнародні спілки об'єднань інвалідів;
4.1.7. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та 
інших держав;
4.1.8. реалізовувати інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та 
міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.
4.2. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і 
обов’язків юридичної особи.

5. СИМВОЛІКА ЦЕНТРУ
5.1. Центр має право використовувати свою власну символіку, яка підлягає державній 
реєстрації у відповідності до законодавства України.
5.2. Центр затверджує Положення про символіку.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ЦЕНТРУ
6.1. Центр має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної 
діяльності.
6.2. Власністю Центру є:
6.2.1. добровільні внески громадян України, іноземних громадян, громадських організацій, 
установ та підприємств, кооперативів, спільних підприємств, зарубіжних, національних, а 
також міжнародних організацій, пожертвувань фізичних і юридичних осіб;
6.2.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги;
6.2.3. кошти та майно, як цільового, так і нецільового призначення, а також пасивні та інші 
доходи;
6.2.4. кошти та інше майно, отримане Центром від діяльності створених ним підприємств;
6.2.5. кошти та майно, набуте ним на інших підставах згідно чинному законодавству 
України для неприбуткових організацій.
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6.3. Право власності Центру реалізує його вищий орган - Конференція.
6.4. Склад призначення, розмір, джерела формування та порядок використання коштів 
визначаються Правлінням Центру згідно чинного законодавства України та цього Статуту.
6.5. Кошти, які надходять з державного бюджету, використовуються Центром виключно на 
цілі, встановлені законодавством для неприбуткових організацій.
6.6. Центр, з метою виконання статутних завдань і цілей, здійснює необхідну господарську 
та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств і 
організацій із статусом юридичної особи.
6.7. Центр веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність, сплачує 
необхідні податки і збори згідно чинного законодавства.
6.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на 
її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 
Статутом.

7. ЧЛЕНСТВО У ЦЕНТРІ
7.1. Членство в Центрі нефіксоване, добровільне та індивідуальне.
7.2. Членами Центру можуть бути громадяни України, інваліди - спинальники, інваліди 
інших категорій, (крім душевнохворих), які визнають положення цього Статуту та беруть 
активну участь у роботі Центру.
7.3. Прийом до членів Центру здійснюється на підставі поданої заяви до Правління Центру. 
До заяви додаються документи, встановлені Правлінням Центру.
7.4. Рішення про прийняття в Члени Центру приймає Правління Центру. Рішення 
приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Центру має право 
відмовити у прийнятті особи в члени Центру.
7.5. Вихід із членів Центру здійснюється за письмовою заявою учасника Центру на ім‘я 
Голови Правління. Відповідне рішення приймається засіданням Правління протягом двох 
тижнів з дня подання відповідної заяви.
7.6. Членство в Центрі може бути припинено:
7.6.1. в разі добровільного виходу із членів Центру шляхом подачі заяви до Правління;
7.6.2. в разі порушення Статуту, а також нанесення моральної шкоди громадському 
авторитету Центру;
7.6.3. не прийняття участі у діяльності Центру протягом шести місяців.
7.7. Рішення про припинення членства в Центрі приймає Правління Центру з 
оформленням відповідного рішення.

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЦЕНТРУ
8.1. Члени Центру мають право:
8.1.1. брати участь в управлінні Центру у порядку, передбаченому цим Статутом, в тому 
числі пропонувати свої кандидатури для призначення їх Правлінням на будь-яку керівну 
посаду;
8.1.2. подавати пропозиції на розгляд вищого та інших органів управління Центру;
8.1.3. на першочергове користування послуг Центру;
8.1.4. вийти із Центру порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;
8.1.5. мають право на надання їм послуг Центру через залучення благодійних внесків і 
перерахувань юридичних і фізичних осіб.
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8.1.6. мають право оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру, 
подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати 
розгляду скарг та заяв на Конференції.
8.1.7. оскаржувати рішення Конференції до суду.
8.2. Члени Центру зобов'язані:
8.2.1. дотримуватись положень цього Статуту;
8.2.1. надавати Центру інформацію стосовно своєї діяльності щодо реалізації мети та цілей 
Центру;
8.2.2. сприяти Центру у здійсненні ним своєї діяльності;
8.2.3. виконувати рішення керівних органів Центру.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ЦЕНТРУ
9.1. Органами управління Центру є:
• Конференція;
• Правління;
• Ревізійна комісія.
9.2. Вищим органом управління Центру є Конференція, яка скликається Правлінням не 
менше одного разу на 5 років. Позачергова Конференція може скликатися на вимогу 
Правління, Ревізійної комісії. Не менш як одна десята частина членів Центру мають право 
ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Конференції. Якщо вимога членів 
Центру про скликання Конференції не виконана, ці члени мають право самі скликати 
Конференцію.
9.3. При вирішенні питань на Конференції, кожен із членів має один голос.
9.4. На Конференції обирають її Голову та секретаря.
9.5. Конференція є правомочною приймати рішення, якщо в її діяльності приймають участь 
не менш, як 60 (шістьдесят) відсотків від загальної кількості членів Центру.
9.6. До виключної компетенції Конференції належить:
9.6.1. затвердження та внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту 
Центру;
9.6.2. визначення основних напрямків діяльності Центру, затвердження планів та звітів про 
їх виконання;
9.6.3. реалізація права власності на кошти та майно Центру, делегування окремих 
повноважень з цих питань Правлінню Центру.
9.6.4. затвердження річних результатів діяльності Центру, затвердження звітів та висновків 
Ревізійної комісії;
9.6.5. затвердження бюджету Центру;
9.6.6. призначення Голови Центру;
9.6.7. обрання членів Правління та Ревізійної комісії;
9.6.8. затвердження Положення про символіку Центру;
9.6.9. прийняття рішення про припинення діяльності Центру;
9.6.10. вирішення питаннь, які пов'язані з припиненням діяльності Центру, входження її в 
інші структури і вихід з них, делегування повноважень з цих питань Правлінню Центру
9.6.11. рішення щодо відчуження майна Центру на суму, що становить п’ятдесят і більше 
відсотків майна Центру;
9.6.12. вирішення інших питань.
9.7. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть 
участь у Конференції. З питань, передбаченими п.9.6.1., п.9.6.9. рішення Конференції 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх 
учасників Конференції. Також трьома четвертими голосів членів Центру приймаються 
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рішення щодо відчуження майна Центру на схзіу, що становить п’ятдесят і більше відсотків 
майна Центру.
9.8. Виконавчим органом Центру, який здійснює поточне керівництво діяльністю Центру є: 
Правління, яке обирається Конференцією строком на 5 років зі складу членів Центру. 
Керівництво роботою Центру та Правління здійснує Голова, який обирається 
Конференцією строком на 5 років зі складу членів Правління Центру.
9.8.1. Конференція може делегувати свої повноваження Голові Центру та Правлінню.
9.9. Голова самостійно визначає обсяг та порядок розподілу повноважень між членами 
Правління щодо управління оперативною діяльністю Центру, визначає порядок прийняття 
рішень Правління.
9.10. Голова Центру:
9.10.1. організовує роботу Центру.
9.10.2. вирішує усі питання щодо роботи Центру , крім тих, які віднесено до виключної 
компетенції Конференції Учасників.
9.10.3. визначає умови праці штадних працівників Центру ;
9.10.4. затверджує правила процедури та інші внутрішні документи;
9.10.5. приймає рішення щодо притягнення посадових осіб Центру до майнової 
відповідальності, згідно з вимогами Статуту Центру.
9.10.6. визначає організаційну структуру штатного апарату Центру ;
9.10.7. Голова Центру підзвітний Конференції;
9.10.8. Голова має право першого підпису на усіх документах Центру, в разі необхідності 
Голова правління може передавати право першого підпису іншим членам Правління за 
відповідним дорученням.
9.10.9. Голова має право без доручень здійснювати будь-які дії від імені Центру, відповідно 
до чинного законодавства та цього Статуту, а також представляти інтереси Центру перед 
третіми особами.
9.10.10. Голова має право надавати доручення іншим особам для виконання певних дій.
9.11. Засідання керівних органів Центру (Конференції, Правління) можуть проводитись як 
за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за 
допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, 
онлайн конференцій.
9.12. Контроль за статутною діяльністю Центру здійснюється Ревізійною комісією.
9.13. Голова та члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.
9.14. Ревізійна комісія:
9.14.1. обирає із свого складу Голову Ревізійної комісії і його секретаря;
9.14.2. здійснює контроль за виконанням статутних завдань Центру.
9.14.3. діяльність Ревізійної комісії не повинна порушувати загальний режим діяльності 
Центру.

10. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ЦЕНТРУ

10.1. Конференція зобов’язана звітувати перед членами Центру з питань віднесених 
Статутом до її компетенції шляхом складання звіту за попередній період діяльності. Звіт 
щодо реалізації основних напрямків діяльності, виконання рішень Конференції, про робот} 
Правління та Голови готує Голова правління.
10.2. Голова Центру після проведення Конференції готує інформацію про затвердженні 
звіт, розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Центру через Інтернеї 
на офіційному веб-сайті.
10.3. Центр періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює повний звіт про свок 
діяльність та напрями використання коштів на офіційному веб-сайті.

7



/
10.4. Керівні органи Центру мають у ЗО денний термін надавати відповіді письмово або 
електронною поштою на запити членів Центру щодо діяльності керівних органів та 
реалізації статутних завдань.
10.5. Керівні органи Центру забезпечують для членів Центру вільний доступ до 
інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та їх виконання на 
офіційному веб-сайті.

11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 
ОРГАНІВ ЦЕНТРУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

11.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру можуть бути оскаржені членом 
(членами) Центру.
11.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Центру подається до 
Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим 
викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Центру дії, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - 
повторна скарга подається до Конференції, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому 
або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також 
Голови Центру дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
11.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - подається до 
Голови Центру, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із 
обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена 
Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги 
Головою Центру - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути 
скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який 
скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. 
Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання 
такої Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
11.4 На дії, бездіяльність або рішення Конференції скарга подається до суду, відповідно до 
чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
11.5. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах 
управлінської діяльності керівних органів, внаслідок яких:
11.5.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Центру.
11.5.2. Створено перешкоди для здійснення членом Центру його прав та/чи законних 
інтересів чи свобод.
11.5.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Центру або незаконно застосовано до 
нього дисциплінарну відповідальність.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ
12.1. Затвердження і внесення змін до Статуту Центру або затвердження нової редакції 
Статуту Центру проводиться в передбаченому законом порядку.
12.2. Рішення про внесення змін до Статуту Центру або затвердження нової редакції 
Статуту Центру приймається Конференцією, якщо за це проголосували не менше як 3/4 
всіх присутніх на Конференції делегатів.
12.3. Внесення змін до Статуту Центру або затвердження нової редакції Статуту Центру 
підлягає обов’язковій державній реєстрації.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
13.1. Припинення діяльності Центру здійснюється:
• за рішенням вищого керівного органу Центру шляхом саморозпуску або реорганізації;
• за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Центру.
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13.2. Центр має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності 
(саморозпуск).
13.3. Рішення про саморозпуск Центру приймається Конференцією, якщо за це 
проголосували не менш 3/4 від загальної кількості присутніх делегатів. Конференція 
створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню здійснювати повноваження 
ліквідаційної комісії для проведення припинення Центру, як юридичної особи.
13.4. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це 
проголосувало не менш 3/4 від загальної кількості присутніх делегатів. Реорганізація 
Центру здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого 
самого Статусу на підставі рішення Центру про припинення діяльності з приєднанням до 
іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду 
на таке приєднання.
13.5. У разі припинення Центру (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
13.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Центру шляхом саморозпуску, 
реорганізації або заборони (примусового розпуску) визначаються відповідно до чинного 
законодавства.
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УПРАВЛІННЯ ДФС У м.києш

РІШЕННЯ 626540900067_________ _
в і д19.10.2016______ __________________________________ р о к у

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
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 25917490
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою N? 1-РН)_______ _____________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ "ВЩРОДЖЕННЯ- 
АРС"

Попереднє рішення про включення до Реєстре неприбуткових установ та організації
від 28.03.2001________________р. № , _______________, ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Цата присвоєння ознаки неприбутковості 19.10.2016
Пата скасування ознаки неприбутковості
Пата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації ■

28.03.2001

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ДПІ
В ОБОЛОИСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ

ДФС У М.КИЄВІ
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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: від 15.06.2018 за 
№ 1004102211 станом на 15.06.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 259174 90
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 "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ 
"ВІДРОДЖЕННЯ-АРС", ГОЦРІС "ВІДРОДЖЕННЯ-АРС"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
25917490
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Місцезнаходження юридичної особи:
04201, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, МІНСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 10-Б, Д/У 
№190
Види діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи:
ПРАВЛІННЯ
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про реєстраційні дії:
Включення відомостей про юридичну особу; 18.10.2005 
10691200000004883; Сергієнко Ірина Іванівна; Оболонська районна у 
місті Києві державна адміністрація



Підтвердження відомостей про юридичну особу; 17.01.2007 
10691060001004883; Сандул Світлана Петрівна; Оболонська районна у 
місті Києві державна адміністрація
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 12.12.2007 10691070003004883;
Кучерявий Роман Тарасович; Оболонська районна у місті Києві 
державна адміністрація; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 16.12.2008 
10691060004004883; Сандул Світлана Петрівна; Оболонська районна у 
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 26.01.2010 
10691060005004883; Сандул Світлана Петрівна; Оболонська районна у 
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.01.2011 
10691060006004883; Вертай Людмила Михайлівна; Оболонська районна в 
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 17.01.2012 
10691060007004883; Цукренко Ірина Миколаївна; Оболонська районна в 
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 16.05.2012 10691070008004883;
Кучерявий Роман Тарасович; Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.01.2014 
10691060009004883; Чеснокова Алла Олександрівна; Оболонська 
районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової 
інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 26.12.2014 
10691060010004883; Гринчак Вікторія Володимирівна; Оболонська 
районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової 
інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 16.11.2015 10691070014004883;
Новоселя Оксана Володимирівна; Оболонська,.районна в місті Києві
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Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
18.11.2016 10691050016004883; Корольов Дмитро Олегович; Головне 
територіальне управління юстиції у м. Києві; зміна скороченого 
найменування, інші зміни
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
19.12.2017 10691050017004883; Гриценко Ірина Вікторівна; Головне 
територіальне управління юстиції у м. Києві; інші зміни
Номер, дата та час формування витягу:
1004102211, 15.06.2018 13:08:47

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 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.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однаковуцюридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстии st/gov.ua/.

№ 1004102211 Стор. З з З

st/gov.ua/


Коротка інформація про діяльність та досвід роботи ГОЦРІС 
«Відродження-АРС»

Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спинальників «Відродження- 
АРС» (активна реабілітація спинальників) заснована 23 листопада 2000 року силами осіб з 
інвалідність 1 групи, що пересуваються за допомогою інвалідного візка. ГО недержавна, 
некомерційна, існує за рахунок благодійних внесків від юридичних, фізичних осіб та 
спонсорів.

Основна мета організації: захист та задоволення законних соціальних і 
економічних інтересів своїх членів - осіб з інвалідністю - спинальників та осіб з 
порушенням опорно-рухового апарату, формування гуманно-відповідального відношення 
до них, через їх об'єднання для спільної реалізації соціальних, економічних, трудових, 
медичних програм, спрямованих на всебічну реабілітацію осіб з інвалідністю.

Центр реабілітації орендує приміщення площею 278,0 м2 в ДНЗ №190 в 
Оболонському районі м. Києва (на 1 поверсі).

Після оперативного втручання та наданого лікування в стаціонарному відділенні 
лікарні, пацієнту термінова необхідна фізична реабілітація та ЛФК.

Саме в ГОЦРІС «Відродження-АРС» травмовані та особи з інвалідністю з 
порушенням опорно-рухового апарату (та інш.нозології) мають можливість проходити 
фізичну реабілітацію та курси лікувальної фізичної культури.

За першу половину 2019 року в ГО «Центр реабілітації інвалідів-спинальників 
«Відродження-АРС» проходять курси з фізичної та активної реабілітації 16 реабілітантів, 
які отримали побутові, виробничі спинномозкові травми.

Кількість працівників: 6 з них: голова організації, зав.господарством, 2 
реабілітологи, бухгалтер та соціальний працівник.

В громадській організації «Центр реабілітації інвалідів-спинальникі «Відродження- 
АРС» (АРС-активна реабілітація) для спинальних хворих, в якому люди після 
операційного втручання та наданого лікування в стаціонарному відділенні лікарні, мають 
можливість проходити фізичну реабілітацію та курси лікувальної фізичної культури. В 
реабілітаційному центрі створені палати на 2-4 чоловіки, оснащені функціональними 
ліжками з протипролежневими матрацами, душові та туалетні кімнаті обладнані 
поручнями, рекреаційна кімната з приладдями для приготування їжі, 2 тренажерні зали з 
устаткуванням для спинальних хворих. Організація тісно співпрацює зі спеціалістами ДУ 
«Інституту геронтології АМНУ им. Д.М.Чоботарьова», КМК Лікарні швидкої допомоги, 
«Інституту урології НАМНУ», які консультують спинальних хворих, що проходять курси 
реабілітації в Центрі. На базі громадської організації проходять навчальну практику за 
спеціальностю «Здоров’я людини» за фахом фізична реабілітація студенти «Відкритого 
міжнародного Університету розвитку людини «Україна».

Голова ГО ЦРІС «Відродження-АРС» - Марусевич Іван Миколайович, 1960 р.н., 
особа з інвалідністю 1 групи пересувається за допомогою інвалідного візка.

Марусевич І.М. веде активну роботу з соціального захисту осіб з інвалідністю, за що 
неодноразово нагороджений «Почесними грамотами», «Подяками» та відзнаками від 
КМДА та РДА на протязі років. Нагороджений орденом «За заслуги» П ступеня у 2008 
році, орденом «За заслуги» III ступеня у 2003р., відзнакою Київської МДА «Знак пошани» 
у 2004р. Нагороджений пам'ятним знаком «За соціальне партнерство» у 2005 році, 
пам'ятною медаллю «Шануємо кращих» у 2006 році Київським Міським центром 
зайнятості як кращому роботодавцю та у 2017 році Міністерством соціальної політики 
України нагороджений медаль «Заслужений працівник соціальної сфери». Свій досвід та 
уміння передає людям. Голова організації займається активною громадською діяльністю є 
головою Комітету з питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, архітектури, 
транспорту, благоустрою, зв’язку та енергетики Громадської ради при Оболонській 
державній районній в місті Києві державній адміністрації; з 2019 року обраний головою 
Комітету доступності Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 
адміністрації, член Ради у справах інвалідів при Кабінеті міністрів України, член





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

Опис проекту 
для реалізації у 2020 році

Фізична реабілітація та ЛФК після травми хребта та спинного мозку осіб з інвалідістю 
з порушенням опорно-рухового апарату та інші нозологій

(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект:

Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спинальників «Відродження- 
АРС» (активна реабілітація спинальників)

Загальна інформація про громадську організацію:
Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів-спинальників «Відродження- 

АРС» міська, осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів- 
спинальників України». Організація була створена силами осіб з інвалідністю, які мають 
спинальну травму, оособами з порушення опорно-рухового апарату, які проживають у 
м.Києві. ГОЦРІС «Відродження-АРС» створена за підтримки Оболонської район ої 
державної в м.Києві адміністрації, Фонду соціального захисту інвалідів м.Києва, 
спонсорських та особистих коштів засновків організації.

Керівник організації - Іван Миколайович Марусевич, людина, яка отримала травму 
хребта та спинного мозку у 1979 році є особою з інвалідністю 1 групи, пересувається за 
допомогою інвалідного візка. На підставі власного досвіду створив та зареєстрував 
Громадську організацію осіб з інвалідністю. У 2002 році, за мажоритарною системою, був 
обраний депутатом Оболоньської районної у місті Києві ради по виборчому округу № 44. 
Нагороджений «Почесними грамотами», «Подяками» та відзнаками від КМДА та РДА на 
протязі років. Нагороджений орденом «За заслуги» П ступеня у 2008 році, орденом «За 
заслуги» III ступеня у 2003, відзнакою Київської МДА «Знак пошани» у 2004 році. 
Нагороджений пам'ятним знаком «За соціальне партнерство» у 2005 році, пам'ятною 
медаллю «Шануємо кращих» у 2006 році Київським Міським центром зайнятості як 
кращому роботодавцю та у 2017 році МСПУ медаль «Заслужений працівник соціальної 
сфери».

Марусевич І.М. займається активною громадською діяльністю є головою Комітету з 
питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, архітектури, транспорту, благоустрою, 
зв’язку та енергетики Громадської ради при Оболонській державній районній в місті Києві 
державній адміністрації; з 2019 року обраний головою Комітету доступності Громадської 
ради при Оболонській державній районній в місті Києві державній адміністрації.

Один із основних напрямів діяльності організації - робота по створенню безбар'єрного 
середовища для людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури: житлових 
будинків, громадського транспорту, місць відпочинку, банківських, медичних, культурно- 
видовищних та інших закладів, за результатами якої має позитивні показники.

На базі організації, після надання медичної допомоги в лікувальних закладах, проходять 
реабілітацію хворі з травмами хребта та спинного мозку, в тому числі учасники АТО, що 
отримали поранення або травми хребта. В організації даним особам допомагають з 
терміновою та невідкланою фізичною реабілітацією та ЛФК. Організація постійно надає 



допомогу Головному військовому клінічному госпіталю у вигляді засобів гігієни (пелюшки, 
підгузки) та інвалідних візків для травмованих осіб з числа військовослужбовців, у тому 
числі допомогу у ремонті технічних засобів пересування.

Організацією постійно проводяться інформаційно-консультативні заходи щодо 
облаштування житла для осіб, які пересуваються на інвалідних візках, та практичні заняття з 
питань самообслуговування та пересування на кріслах колісних активного типу. До роботи 
активно долучаються особи з інвалідністю з числа тих, що вже проходили фізичну 
реабілітацію в організації та мають досвід у цьому питанні.

Представляючи інтереси осіб, які пересуваються в інвалідних візках та мають 
порушення опорно-рухового апарату, ГОЦРІС «Відродження-АРС» активно взаємодіє з 
Міністерством соціальної політики України в питаннях вдосконалення процедури отримання 
технічних засобів реабілітації та з підприємствами і постачальниками ТЗР щодо підвищення 
їх якості.

ГОЦРІС допомагає мешканцям м.Києва з ремонтом засобів технічної реабілітації 
(основне - інвалідні візки) та надає у тимчасове користування інвалідні візки та інші технічні 
засоби реабілітації на безкоштовній основі.

ГО співпрацює зі спеціалістами ДУ «Інституту геронтології АМНУ им. 
Д.М.Чоботарьова», КМК Лікарні швидкої допомоги, «Інституту урології НАМНУ», які 
консультують спинальних хворих що проходять курси реабілітації в Центрі. На базі 
організації проходять навчальну практику зі спеціальності «Здоров’я людини» студенти 
Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна».

Організація сприяє у навчанні, перекваліфікації та працевлаштуванні людей ; 
інвалідністю, допомагає в консультуванні хворих у лікарнях та шпиталях м.Києва.

Діяльність організації висвітлюється в засобах масової інформації. ГОЦРІС 
Відродження-АРС» має сайт http://cris.org.ua «Центр реабілітації інвалідів-спинальникі) 

ВІДРОДЖЕННЯ-АРС"
- дата створення: 23 листопада 2000 року

- предмет діяльності: захист та задоволення законних соціальних і економічних інтересі 
своїх членів - осіб з інвалідністю - спинальників та осіб з порушенням опорно-руховог 
апарату, формування гуманно-відповідального відношення до них, через їх об'єднання дт 
спільної реалізації соціальних, економічних, трудових, медичних програм, спрямованих і 
всебічну реабілітацію осіб з інвалідністю.

- структура та чисельність: Голова організації, зав. господарством, бухгалте 
реабілітологи соцпрацівник (5 чоловік), волонтери ВНЗ «Відкритого міжнародно 
Університету розвитку людини «Україна».

- джерела фінансування: Недержавна, некомерційна. Спонсорська допомога, благодіг 
внески від юридичних та фізичних осіб.

- наявність ресурсів для виконання проекту: Організація знаходиться на території дитя1 
установи № 190 в Оболонському районі м. Києва та орендує приміщення загальною площ 
278,00 кв.м. Приміщення відремонтовані, пристосовані для вільного доступу люде! 
обмеженими фізичними можливостями (пандусами), ванні, душові та туалетні кімн; 
обладнані поручнями, 2 тренажерні зали з устаткуванням, настільний теніс, волейбол 
площадка, рекреаційна кімната з необхідним устаткуванням, майстерня з ремонту інваліді 
візків та реабілітаційної техніки, офісне приміщення з оргтехнікою.

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів:
З 2004 року ГОЦРІС «Відродження-АРС» має фінансову підтримку за програм 

соціального партнерства.

http://cris.org.ua


Всеукраїнська акція м. Київ. вул. Хрещатик «Дивись на мене як на рівного», 2000- 
2008рр. за фінансової підтримки КМДА брали участь, щорічно, 50-60 осіб з інвалідністю на 
візках та волонтери. Щорічно, як осередок ВГО «Асоціація інвалідів-спинальників 
України»,члени організації на візках брали участь у заходах за фінансової підтримки 
Міністерства праці та соціальної політики України (до 2014 року) АРК м.Саки «Санаторій 
спинального профілю ім. Н.Н.Бурденко». Щорічно, з 2015 року, ГО проводить виїзні 
семінари для осіб з інвалідністю 1 групи (спинальники), з порушенням опорно-рухового 
апарату та волонтерів в санаторій «Куяльник» м.Одеса по 2019 включно.

У 2019 році ГО ЦРІС «Відродження-АРС», як осередок ВГО «Асоціація інвалідів- 
спинальників України» провела такі заходи:
1 .Семінар «Перший контакт: поняття та важливість соціальної реабілітації»
2. Семінар «Створення безперешкодних умов для осіб з інвалідністю»
3. Семінар «Активна реабілітація як фактор відновлення соціальної активності»
4. Семінар «Активно-спортивна реабілітація осіб із спинальними травмами»
5. Семінар «Проведення активної реабілітації для людей з травмами хребта»
6. Семінар «Реалізація програми «Перший контакт» у медичних та реабілітаційних закладах»
7. Семінар «Реалізація права на працю осіб з інвалідністю»
8. Семінар «Перший контакт: необхідність планування власного відновлення»
9. Семінар «Проблеми взаємовідносин громадян з медико-соціальними експертними 
комісіями»
10. Семінар «Дотримання положень Конвенції про права осіб з 
інвалідністю»

Середня кількість учасників одного семінару до 65 осіб, з них 30% - на кріслах 
колісних, 30% - на милицях, 40% - волонтери.

Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту:
Протягом останніх років значно збільшилась кількість травмованих, тільки за першу 

половину 2019 рік травмованих та загиблих в ДТП приблизно 33 тис. осіб, (приблизно 30 
тис. - покалічені та Зтис. загинули), багато травм в зимовий (ожеледиця, катання на лижах 
та санках) та літній періоди (пірнання у воду), дуже багато травм виробничого та 
побутового характеру (падіння з висоти), кульові поранення під час проведення АТО. 
Статистичні дані постійно змінюються в сторону збільшення.

Після оперативного втручання та лікування у медичних закладах травмовані 
потребують термінової фізичної реабілітації та ЛФК, масаж. За підрахунками спеціалістів 
ГОЦРІС «Відродження-АРС» кількість таких осіб збільшується на 20-30 осіб на рік тільктт в 
нашому реабілітаційному центрі. І хоч такі травми гарантують призначення групи 
інвалідності і це за звичай перша, після проходження курсів реабілітації людина зможе 
самостійно пересідати у візок, себе обслуговувати, адаптуватись у суспільстві і вести 
активний, незалежній спосіб життя.

На сьогодні в наших містах і населених пунктах, особливо в селах відсутні 
реабілітаційні центри, людина вимушена проводити життя у ліжку, що призводить до 
утворення пролежнів (омертвіння (некроз) м'яких тканин в результаті постійного тиску, що 
супроводжується місцевими порушеннями кровообігу та нервової трофіки), контрактури на 
гомілкоступеневих, кульшових, променевозап’ясних суглобах (захворювання суглобів, прг 
якому їх рухливість обмежена. Це викликано стягуванням шкіри та інших м'яких тканин 
При цьому захворюванні частіше уражаються дрібні суглоби), осифікати (дистрофічні 
змінення тканини, кістяні нарости), порушення функції тазових органів (розлад чутливості 
області промежини, справжнє нетримання сечі і калу, випадання анального рефлексу 
Травмована людина замикається в собі, що призводить до тяжких затяжних депресій та ста 
інертною. Якщо людина яка перенесла травму та прооперована виписана додому, май» 
завжди, родина не знає як поводитись, що робити, адже людина прикована до ліжка, рук 
майже відсутні. Перебуваючи в ГОЦРІС «Відродження-АРС» родичі мають можливій 



навчитись та допомагати вдома займатись вправами, яким навчили і рекомендували 
реабілітологи центру.

Майже усі будівлі не мають пандусів, що перешкоджає доступ до магазинів, аптек, 
дитячих установ, театрів, залів тощо. Людина сама не зможе навчитись долати проблеми, що 
виникли через травму. В реабілітаційному центрі для кожного окремого пацієнта 
розробляється індивідуальна програма реабілітації, людину навчають користуватись візком, 
пересідати з ліжка у візок чи на стілець, приймати гігієнічні процедури, обслуговувати себе, 
їсти, пити, виїжджати з приміщення та долати перешкоди, вести активний спосіб життя, 
соціалізуватись у суспільстві.

Саме для людей, які перенесли важкі травми хребта та спинного мозку для 
відновлення рухових функцій, тренування нижніх та верхніх кінцівок, вдосконалення та 
модуляції ходи придбання навиків самообслуговування, адаптації у суспільстві, закріплення 
хребта, виконання спеціальних фізичних вправ, подолання існуючих перешкод, які 
зустрічаються на вулицях або в приміщеннях і функціонує ГОЦРІС «Відродження-АРС».

2.1. Мета проекту:
2.1.1. Залучення осіб з інвалідності та їх родичів до навчання соціальних навичої 
пристосування до активного життя після перенесеної важкої спинномозкової травми.

Ситуація в країні нестабільна та напружена. Досить важко знайти спонсорів, я 
мають можливість надати фінансову допомогу неприбутковим організаціям осіб 
інвалідністю. Тому покладаємо величезні надії на Київську міську раду, яка відповідно 
міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2025 роки має можливії 
надати фінансову підтримку громадським організаціям з бюджету м.Києва, що сприять 
зменшенню соціальної напруги в суспільстві і подовженню повноцінної соціаль 
активності людей з інвалідністю, які перенесли важкі травми хребта та спинного мс 
внаслідок чого пересуваються за допомогою крісла колісного, особам з порушенням onoj 
рухового апарату та ін. нозологій.

Водночас, вже на протязі кількох років студенти ВНЗів факультету фізи 
реабілітації мають змогу, під керівництвом фахівців Центру, проходити стажуван: 
послідуючим працевлаштуванням, тож молодому поколінню реабілітологів, як майб) 
професіоналам, також необхідні практичні знання у цій галузі.
2.2.2. Залучити до роботи ГОЦРІС №»Відродження-АРС» інструкторів з підбору та 
користування кріслом коленим. Програма інструктажу керування кріслом колісним 
передбачає інтенсивні фізичні навантаження, які суттєво позитивно впливають на дина? 
показників рівня самообслуговування в осіб із травматичним ушкодженням хребта та 
спинного мозку. Загалом, можна стверджувати, що незалежно від рівня ураження, 
покращено ті показники, які вдосконалюють володіння власним тілом у просторі, тобті 
видів пересідань, пересувань і переміщень. Рівень інтенсивності занять з інструктором 
побудова є такою, щоб у стислі терміни максимально освоїти потрібні в побуті технікь 
сформувати необхідні навички, наслідуючи особистий приклад інструкторів, які самі 
користуються інвалідним візком. Покращення показників самообслуговування дасть з 
людям з ураженням шийного, грудного та поперекового відділів хребта й спинного м< 
бути більш незалежними та самостійними від сторонньої допомоги. Проходження Kyj 
навчання з інструкторм допоможе людям із травмами хребта й спинного мозку отрим 
значний практичний досвід для подальшого вдосконалення своїх можливостей у дом 
умовах. Отримані результати підтверджують ефективність і дієвість програми інстрз 
керування кріслом колісним. Мета проведення занять з інструктором - навчити візо^ 
самостійно (без сторонньої допомоги) долати перешкоди непридатній для міської 
інфраструктури (бордюри, пороги, сходи, сходи), створить можливість формування 
психологічних установок для ведення активного і суспільно-корисного способу ЖИ'



2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)
Особи з інвалідністю.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
2.3.1. Протягом останніх років значно збільшилась кількість травмованих. Це травмі 
зимовий (ожеледиця, катання на лижах та санях) та літній періоди (пірнання у воду), ду 
багато травм виробничого та побутового характеру (падіння з висоти), кульові поранеї 
під час проведення АТО.

Після оперативного втручання та лікування у лікарнях травмовані потребуй 
термінової фізичної реабілітації ЛФК та масажу. І хоч такі травми гарантують призначеь 
групи інвалідності, і це за звичай перша, після проходження курсів реабілітації люде 
зможе самостійно пересідати у візок, себе обслуговувати, адаптуватись у суспільстві і вес 
активний, незалежній спосіб життя. Без фахової підтримки травмована людина замикаєт± 
в собі, що призводить до тяжких затяжних депресій людина стає інертною.

На сьогодні використовують різноманітні методи реабілітації та масажу. Кожен з н 
по-своєму ефективний, але досягти хороших результатів і якнайшвидшого відновлен 
можна тільки в разі комплексного підходу. Чим раніше пацієнт почне реабілітацію, п 
швидше він має шанси піти на поправку. Хоча реабілітація після травми спини і відновлен 
втрачених функцій завдання не з простих, але доведено науково і цілком реально. П] 
цьому провідну роль займають фізичні методи лікування і засоби лікувальної фізкультур 
Фізичні методи сприяють поліпшенню кровообігу, нормалізації мишечного тонус 
прискоренню регенерації нервових волокон, поліпшенню обмінно-енергетичних процесі 
зменшення больового синдрому і активізації захисних сил організму. Послідовність занят 
оптимальний режим ЛФК та рекомендовані вантаження професійно і грамотно підібра' 
може тільки фахівець-реабілітолог. Саме тому перед початком занять обов'язково проходя' 
консультацію з лікарем. Вправи для кожного пацієнта нашого ГОЦРІС «Відродження-АРС 
підбираються індивідуально. Щоб домогтися оптимальної динаміки відновлення, 
інтенсівності визначають залежно від стану хворого. Вправи лікувальної фізкультуг 
допомагають скоротити реабілітаційний період і прискорити повернення до нормальної 
способу життя після спинальних травм. Але, крім цього, ЛФК робить позитивний вплив і 
загальний стан організму, включаючи діяльність серцево-судинної, нервової та дихальні 
систем і допомагає покращити психоемоційний стан.
Дієвим і неоціненним засобом для реабілітації спинальних хворих є лікувальний масаж. Для 
лікування пацієнтів з травматичним пошкодженням спинного мозку використовують різні 
його варіанти: класичний ручний масаж, точковий, сегментарний і апаратний. Співробітник! 
відділення реабілітації докладають максимальних зусиль для того, щоб пацієнти без проблед 
могли адаптуватися до свого стану. Ми допоможемо повернути спинальникам колишні 
здібності та навички, адаптуємо до фізичних і емоційних наслідків даної проблеми.
2.3.2. Для більш ефективної реабілітації та скорішого пристосування на навколишнього 
середовища, людині що перенесла важку спинного-мозкову, хребетну травму вкрай 
необхідний інструктор з користування візком. Участь інструкторів, добре навчених 
користувачів крісел-колясок ( «тренерів-інвалідів») корисні при навчанні інших користувачії 
Тренери-інваліди, забезпечені правильними посібниками, можуть мати певні переваги перед 
тренерами, які не є користувачами крісел-колісних. До цих переваг відноситься здатність 
співпереживати і бути зразком на початковому етапі. Для тих, хто отримав крісло-коляску 
вперше, особливо цінно навчання у тренера інваліда. При роботі з такими інструкторами 
реабілітанти можуть краще усвідомити свій власний потенціал

До основних обов'язків інструктора входить:
• навчання користувачів і осіб, які здійснюють догляд, як індивідуально, так і в групах, 

наступного:
• переміщенню всередину і з крісла-коляски;
• управління кріслом-коляскою;
• основам руху в кріслі-колясці;
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• турботі про здоров'я з урахуванням специфіки використання крісла-коляски (запобігання 
пролежнів і Т.Д.);
• догляду за кріслом-коляскою. • участь в звичайному і особливо інтенсивному подальшому 
спостереженні за користувачами з групи ризику, або тими, кому потрібно додаткове 
навчання і підтримка;
• навчання співробітників з системи направлень;
• участь в оцінці обслуговування, з урахуванням особливих потреб користувачів.

Крім того, тренери повинні брати участь:
• у діяльності по просуванню послуг із забезпечення кріслами-колясками;
• у встановленні зв'язків з організаціями осіб з обмеженими можливостями та організаціями 

на базі спільнот;
• напрямок користувачів для участі у відповідних програмах в спільнотах, таких, як 
організації осіб з обмеженими можливостями, професійне навчання і навчання в групах 
рівних.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етап 
и 

реалі 
зації

Опис заходів для здійснення етапу Термін 
реалізації 

етапу

Результати здійснення 
етапу

1. 1 .Первинний огляд реабілітанта. 
Вивчення історії хвороби, травми. 
Створення індивідуальної програми 
реабілітації. Заняття з реабілітологом: 
Хода в брусах. Навчання навикам ходи. 
Вертикалізація (нормалізація 
вестибулярного аппарату). Заняття на 
тренажері «Мотомед». Заняття на 
тренажерах, під наглядом реабілітолога. 
Різноманітні рухові ігри (боча, баскетбол, 
настільний теніс, більярд, дартс). 
Рекреаційні заняття (навики 
самообслуговування). Соціальна 
адаптація.. Фізіотерапевтичні процедури 
(ел.стимуляція, магніт);

12 міс.

2. Самостійні заняття в спортивному залі на 
різноманітних тренажерах; 12 міс.

3. Навчання, консультації інструктора з 
керування крісла колісного. 
Індивідуальний підбір візків активного 
типу

12 міс.

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси 
тощо):

ГОЦРІС «Відродження-АРС» тісно співпрацює з ВНЗ «Відкритий міжнародний 
Університет розвитку людини «Україна», студенти якого щорічно активно приймають участь 
у всіх заходах в якості волонтерів. Рідні (дружини, матері, брати, сестри, діти) приймаю 
участь, маючи змогу навчитись доглядати (на першому після лікарняному етапі) за лежачим 
хворим, робити масажі, вправи та виконувати рекомендації спеціалістів ГОЦРІС 
«Відродження-АРС».



2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісе 
результативні показники)
За багато років роботи не було ні одного погіршення фізичного стану тих, хт 

проходив курс реабілітації в ГОЦРІС «Відродження-АРС». В тій чи іншій мірі ста] 
покращувався. Якщо були показання на відновлення ходьби, повернення інших функції 
організму це було зроблено за допомогою наших фахівців. Реабілітанти навчилис 
користуватись візком активного типу, самостійно та за допомогою родичів, сторонніх осіі 
пересуватись в інвалідіному візку. Отримали навики самообслуговування, повернулись ] 
соціум. Беруть активну участь у заходах та семінарах, які проводить партнер ВГО «АІСУ».

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту: ми готові ділитись досвід : 
усіма, хто буде звертатись з проблемою після травми хребта та спинного мозку

З» Кошторис проекту
№ 
п/п

Назва статті витрат на реалізацію 
проекту

Кількіст 
ь, од.

Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість, грн.

1. Оренда приміщення (Управління 
освіти ОРДА м.Києва -278 кв.м) 
Орієнтовний сума: розрахунки 
щомісячно зміняються у зв’язку с 
урахуванням рівня інфляції

12 міс. 106431,00грн.

2. Комунальні послуги: 
теплова енергія :
15144,98грн. *6міс.=90896,88грн. 
гаряча вода 1027,51грн.*12міс.

Холодна вода
150,58грн.* 12міс.=1807,00грн.

Електрична
енергія:2749,42грн.*12міс.=32993,0 
0грн.

Експлуатаційни витрати
280,78грн.*12міс.=3369,36грн.

12 міс. 141369,36грн.

3. Матеріальне заохочення (
Голова 1 особа; 
реабілітолог-2 особи, 
бухгалтер-1 особа, 
соціальний працівник-2особи, 
соціальний працівник(інструктор по 
навикам їзди на візку активного 
типа) - 2 особи 
зав.господаврством-1 особа,

11 міс. 4173,00 4173,00 х 9осіб
хі 1міс.= 
413127,00грн.

4. Нарахування на мат.заохочення
Єсв:(413127,00.*22%=90887,94)

11 міс. 90887,94 грн..
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5. Канцтовари та Господарчі товари( 
моючі засоби для дотримання сан. 
гігієнічного стану приміщення

12міс 6144,70,70грн..

6. Засіб криптографічного захисту 
інформації

12 міс. 2040,00грн.

Загальна сума 760 000,00

Інші технічні витрати ( поточний ремонт приміщення, обладнання, офісної техніки, 
оновлення основних засобів, заробітна плата адміністрації організації ) ГОЦРІС 
«Відродження-АРС» проводить за рахунок спонсорських та благодійних внесків.

* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності:
надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах; 
закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету;
видатки на придбання основних засобів;
будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості; 
створення фінансових фондів;
організація і проведення розважальних заходів;

.досліджень;
ТОГіТО *

проведення довгострокових наукових або технц 
організація та проведення фуршетів, банкетів, oj 
здійснення діяльності релігійного або політичне

Підпис керівника громадської оргашзації^ч 
Печатка громадської організації \ \м

//
Марусевич I.M.

Г/


