
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 “РОДИНИ 
ВЕТЕРАНІВ АТО”

Назва пріоритетного напрямку Соціальна реабілітація учасників 
антитерористичної операції, учасників 

бойових дій та їх сімей
Назва проекту Родинна колиска
Відповідність проекту оперативним цілям, 
завданням та заходам Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року

Проект повністю відповідає своїми 
заходами стратегічним цілям та завданням 
визначеним в Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року (нова редакція)

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

773.621 тис.грн.

Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, тис.грн.

632,621 тис. грн.

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

632,621 тис. грн.

Терміни реалізації проекту 10 місяців
Адреса громадської організації
Телефон, факс, e-mail

Адреса: 01004, м.Київ, Шевченківський 
район, БУЛЬВАР ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА, будинок 3, корпус А 
Т.380988262221

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Богдашевська Л.С.



Додаток З 

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

Опис проекту

для реалізації у 2020 році

_____________________ _______ РОДИННА КОЛИСКА____________________________

(назва проекту)
Назва громадської організації, яка подає проект

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО”

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення 01.06.2017

- предмет діяльності психологічна і соціальна допомога, реабілітація та адаптація родин 
ветеранів АТО.

- структура та чисельність: Загальні Збори, Правління Організації, Контрольно -ревізійна 
комісія; 678 осіб.

- джерела фінансування__спонсорські кошти___________________

- наявність ресурсів для виконання проекту__Приміщення, яке орендує громадське
об'єднання за власний кошт для проведення своїх заходів____________________________

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів__відсутній_______________

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту
Надати соціальну адаптацію ветеранам АТО, їхнім дружинам та дітям шляхом проведення 
регулярних сумісних тематичних тренінгів, занять і зустрічей.

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

Ветерани АТО -300

дружини ветеранів АТО -350

діти ветеранів АТО -550

Будуть охоплені всі райони міста Києва.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
У зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та 

проведення антитерористичної операції на Сході України, з 2014 року на вирішення 
військових конфліктів залучено численну кількість військовослужбовців Збройних Сил 
України та військових за призовом під час мобілізації.



Кількість жителів України, які потребуватимуть психологічної реабілітації та соціальної 
адаптації через війну, прогнозується на рівні близько 6 млн осіб.
З цієї кількості 100 тис. осіб - учасники бойових дій, близько 500 тис. - члени родин 
учасників бойових дій. Це найвразливіша категорія.

Як і при інших військових операціях, спроби вирішення надзвичайної ситуації на 
сході країни призводять до психологічних травм військовослужбовців, які, як наслідок, 
можуть проявитися у розладах психічної діяльності, а також до неможливості 
соціалізуватися у мирному суспільстві при їх поверненні із зони проведення 
антитерористичної операції.

Більшість військовослужбовців психологічно нездатні самостійно повернутися в 
систему соціальних зв'язків і норм мирного життя, тому постає потреба в спеціалізованому 
наданні соціальної та психологічної допомоги. Така соціально-психологічна реабілітація, є 
різновидом психологічної допомоги, спрямованої на відновлення втрачених або порушених 
психічних можливостей і здоров'я військовослужбовців.

Як наслідок перебування учасника військових дій в зоні АТО, при попаданні його до 
мирного середовища існує ймовірна загроза проявів сприйняття навколишнього середовища 
через «військову призму дійсності», замкнутості в собі, тривоги щодо зміни ставлення сім’ї 
до нього, відчуття боязкості за свою сім’ю, щоб сім’я не дізналася про жахи війни.

Кожному члену сім'ї важливо розуміти причини поведінки учасника бойових дій для 
того, щоб допомогти йому впоратися з його внутрішніми проблемами.

Родина, в свою чергу, може отримати вторинний ПТСР
Проблеми, з якими стикаються користувачі проекту:

Ветерани АТО. Поведінкові реакції демобілізованих військовослужбовців: 
надмірна пильність та нав’язливі думки про безпеку;
труднощі з концентрацією уваги; 
лякання при гучних та різких звуках;
уникання людей або місць, пов’язаних з травмуючою подією; 
надмірне вживання алкоголю, паління або вживання наркотиків; 
проблеми з виконанням звичних завдань удома або на роботі; 
агресивний стиль водіння автомобіля або зацікавленість до небезпечних видів 
спорту.

Дружини ветеранів АТО. Жінка за час відсутності чоловіка військовослужбовця 
могла стикатися з різними проблемами і самостійно вирішувати їх. У зв’язку з цим, у жінки 
можуть виникати почуття як злості через те, що довелося самостійно справлятися з 
проблемами, так і відчуття гордості за свої досягнення.

При поверненні бійця додому, члени родини можуть стикатися з проблемами у 
стосунках, а саме: поява нових знайомих та друзів, виникнення почуття підозри невірності 
другої половини. У такі моменти членам родини в обов’язковому порядку необхідно 
розмовляти один з одним, обговорювати ті почуття, які в них виникають та разом шукати 
шляхи вирішення проблем.

Як чоловіки так і жінки військовослужбовці при поверненні додому впевнені, що 
члени їх родини та друзі не розуміють, через що їм довелося пройти. У зв’язку з цим, вони 
можуть ізолювати себе від близьких людей та шукати підтримку у бойових товаришів. Для 
того, щоб члени родини та друзі могли надати моральну підтримку демобілізованому 
військовослужбовцю, їм необхідно намагатися ставитися з розумінням до почуттів та реакцій 
(як негативних, так і позитивних) та не нехтувати ними.
Діти ветеранів АТО. У зв’язку з тим, що за час відсутності батька (мати) 
військовослужбовця в сім’ї потреби дітей могли дещо змінитися, тому потрібно звернути 
увагу на підготовку дітей до возз’єднання родини. Адже, їм може знадобитися деякий час, 
щоб знову відчути душевну близькість з батьком, особливо, якщо вони були дуже 
маленькими на час його від’їзду.

Особливої уваги потребують родини загиблих. Переживання травми часто затягується на 
роки. Якщо мама не може розділити почуття з дитиною, дитина, замикаючись і не 
отримуючи відгук на свої почуття також травмується. Перебуваючи з родинами, які можуть 



співпереживати в такому горі, відбувається швидше зцілення і повернення до активного 
життя.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Відновлення людей, що пройшли війну відбувається в першу чергу за рахунок найближчого 
кола людей - родини.

Метою проекту є відновлення ветеранів після повернення з війни та відновлення стосунків у 
родині. Проект передбачає створення рекреаційної зони з елементами психологічної, 
навчальної та відновлювальної роботи. 2 рази в місяць по 4 групи будуть організовані 
зустрічі для ветеранів АТО та їхніх сімей. Робоча група включає 3-4 родини - до 15 чоловік.

До роботи проекту залучаються фахівці із соціальної психології, травмотерапевт, дитячий 
психолог, священник.

Програма проекту побудована за принципом тріади: тіло, емоції, когніції. Завдяки цьому 
відбувається:

1) фізичне розвантаження (руханка, активні об’єднуючі ігри, 2) емоційна стабілізація 
(родинні кола, родинні завдання, спільні ігри, танці, співи.... ) 3) когнітивний ріст
(психоедукація, міні лекції, індивідуальні та групові консультації).

Програма враховує модель BASIC Ph (задіяння шести складових, які використовує людина у 
подоланні кризи) - віра, почуття, соціум, творчість, когніції, фізична активність.

Форма роботи: групові тренінги бесіди, міні лекції, ігри, арттерапія, створення спільних 
просторів, індивідуальні консультації;

Заняття укладені за принципом послідовності та єдності, коли попередні теми уточнюють чи 
використовуються як частина наступної, утворюючи систему. Результатом стають нове 
бачення не однієї складової свого життя, а цілої системи. Консультації та тренінги мають 
характер невимушеного спілкування, доступного дорослим і дітям, що спростить стосунки 
психологів та учасників.

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін 
реалізації 
етапу

Результати 
здійснення етапу

Січень Тема: Тато, мама, я - 
дружна сім’я.

Цілі: погляд на родину 
очима дитини та 
дорослого. Усвідомлення, 
чим є родина.
Арт-терапевтична робота - 
малювання родини.

Зустріч 1
Знайомство 
учасників у 
межах родини та 
представлення 
родин. Новий 
погляд на себе та 
родину

Тема: Я та мої почуття й 
емоції. Зустріч 2

Учасники заняття 
навчаться 
розпізнавати 
власні емоції,



Арт-терапевтична робота
- малювання почуттів та 
емоцій.
Ігри - розпізнавання 
почуттів та емоцій

почуття, та у 
іншого.

Лютий Тема: Де живуть емоції.

Переживання тілом.

Ігри - емоційний 
крокодил.

Танці емоцій

Арт-терапевтична робота - 
малювання емоцій.

Зустріч 3
Учасники 

навчаться 
керувати 
власними 
емоціями та 
взаємодіяти в 
різних станах

Тема: почути себе - почути 
іншого
Ігри на віддзеркалення - 
голосом, тілом.
Арт-терапевтична робота - 
Ліплення своїх почуттів

Зустріч 4
Учасники 
отримають 
необхідні 
навички для 
розпізнавання 
різних станів 
своїх та близьких, 
отримають досвід 
спілкування.

Березень
Тема: Як сказати, щоб 
почули.
Формування навичок 
комунікації
Ігри - зламаний телефон 
по новому.
Міні-постановка казки.

Зустріч 5
Учасники 
навчаться новим 
методам 
комунікації

Тема: Ідентифікація себе

Арт-терапевтичнична 
робота - паперова лялька.

Знайомство з образом Я.

Лялькова міні-драма - “А у 
нас в родині”

Зустріч б У часники 
знайомляться з 
образом я. По- 
новому 
відкриваються в 
родині

Квітень Тема - поглиблення 
стосунків у родині. 
Арт-терапевтична робота - 
Скульптурна група - 
клумба

Зустріч 7 Учасники 
переосмислюють 
ролі в родині, 
навчаються 
бачити і чути



4*

потреби іншого

Тема: дитина яка живе в 
кожному з нас.

Знайомство з 
“внутрішньою дитиною”

Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: 
кулінарні іграшки на 
святковий стіл

Зустріч 8
Учасники 
дізнаються про 
важливість 
шанування самих 
себе, вплив 
вигорання на 
стосунки у сім’ї.

Травень Тема: Ролі в родині Жінка 
берегиня. Чоловік - 
захисник
Тема заняття розкриє 
значення і роль жінки та 
чоловіка в сімейному колі.

Родинний квест

Зустріч 9
Учасники 
заглибляться і 
дізнаються про 
ролі які є у сім’ї і 
про розподіл 
правильних ролей 
і обов’язків.

Тема: Цінності у нашому 
житті
Визначення основних 
цінностей, 
переосмислення 
цінностей.

Ігрова терапія для всієї 
сім’ї - гра будуємо дім

Зустріч 10
Визначення 
цінностей 
власних,та 
сімейних.

Червень Тема : вміння дякувати, як 
основний принцип 
примирення

Розкриється тема подяки і 
вплив її на наше життя

Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: 
солодкі прикраси з 
цукрової пудри

Зустріч 11 Учасники 
проаналізують 
своє життя на 
вдячність, 
дізнаються про 
види вдячності і 
як подяка впливає 
на стосунки між 
людьми

Тема: Мої мрії і плани.

Як мрії мають стати 
цілями в житті і якими 
способами можна їх 
досягти

Арт-терапевтична робота - 
мрія - в життя

Заняття 12 У часники 
навчаться ставити 
перед собою цілі і 
їх досягати

Липень Тема: прощення та Заняття 13 Учасники



вдячність

Вміння прощати як вміння 
внести спокій у власне 
життя

Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: колаж
- моя родина

обговорять тему 
прощення, на 
прикладах 
проведуть 
паралелі до 
особистого 
прощення

Тема: Як приймати і 
відпускати подарунки долі

Арт-терапевтична гра для 
всієї сім’ї: сімейна 
екскурсія на човні

Заняття 14 Учасники 
анал ізу ватимуть 
власне життя, 
особистості 
знахідки і втрати

Серпень Тема: кулінарне дозвілля 
для сімей ветеранів АТО

Приготування спільної 
страви з залученням всіх 
членів сім’ї. Заняття 
спрямоване на адаптацію 
ветерана у власну сім’ю, 
згуртування родини .

Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: 
шоколадний майстер клас

Заняття 15 Учасники 
навчаться 
проводити час 
разом, виконуючи 
повсякденні 
заняття

Тема: Конфлікт. 
Вирішення конфліктів 
мирним шляхом

сформувати поняття про 
конфлікт, ознайомити з 
причинами виникнення та 
способами вирішення 
конфліктних ситуацій; 
розвивати навички 
безконфліктного 
спілкування

Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: Аква 
грим

Заняття 16 Учасники 
дізнаються як 
вирішувати 
конфлікти в 
повсякденному 
житті мирним 
способом

Вересень Тема: нові починання

Постановка спільних цілей
для родини

Заняття 17 Учасники 
усвідомлять 
позитивні зміни в 
сфері



Адаптація через майстер 
клас для всієї сім’ї: міні 
боди арт

батьківсько-
дитячих взаємин.

Тема: Корд они. орд они

Розуміння що таке 
кордони.

Пробудовування кордонів 
у родині будовування 
кордонів у родині

Тренінг на вибудовування 
кордонів. Арт-терапія - 
малювання на одному 
аркуші

Заняття 18 Учасники пропра 
і шляхи 
недопускання 
насилля.цюють 
свої кордони та 
особливості 
врахування 
чужих кордонів у 
спілкуванні

Жовтень Тема: Кордони та 
взаємодія

Побудова різних видів 
взаємодії з утримуванням 
кордонів

Ігри та арт-терапевтичні 
вправи на взаємодію

Заняття 19 Учасники 
навчатся новим 
способам 
взаємодії з 
урахуванням 
особливостей 
інших людей

Тема: Родинне дерево та 
родовий герб

Створення родового 
дерева та родинного герба

Заняття 20 Учасники по 
новому 
розглянуть 
родину та її 
презентацію

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

Громадська організація “Родини ветеранів АТО” вже декілька років поспіль піклується про 
ветеранів і їхні сім'ї. Через тісні контакти з іншими організаціями, спільну участь в заходах, 
залучаються волонтери, які є надзвичайно помічні при організації занять.

Громадська організація допомагає сім'ям ветеранів АТО з усіх районів м. Києва та по 
Україні, що дає можливість оперативно обмінюватись інформацією та організовувати 
чисельні заходи.

Громадська організація має облаштовані приміщення для тренінгів, занять та заходів, які 
знаходяться в різних районах міста (Дніпровський район, Деснянський район).

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

Плануємо, що послугами проекту скористаються:
Ветеранів 300
Дітей 550



Дружин
Загалом:

350
1200 осіб

В результаті проведених заходів 1200 осіб (воїнів та членів їхніх родин) скористаються 
послугами проекту. Будуть налагоджені відкриті стосунки ветеранів і їх родин з оточенням. 
Ветерани і їхні сім'ї візьмуть активну участь у різних заходах, пройдуть ряд занять, тренінгів 
на яких навчаться мирно співжити з рідними.
Ветерани АТО зрозуміють, що члени сім’ї зацікавлені почути про їхні почуття та досвід, що 
вони готові допомогти військовим висловити свої почуття словами.
Всі учасники проекту регулярно спілкуватимуться з психологом та з іншими військовими, 
які теж ділитимуться про власні переживання і відчуття.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

Будемо привертати увагу громадськості і органів державної влади до ветеранів АТО і їх 
родин, наголошувати на актуальності допомоги, пам'яті і вшанування. Планується подальша 
робота за наступними напрямками: соціально-психологічна допомога та реабілітація, 
включення у суспільство, реінтеграція, примирення.'

1. 3. Кошторис проекту

№
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

1.
Оплата послуг залучених 

спеціалістів (плата за 
договором про надання 
послуг), що передбачаються 
тільки для оплати послуг 
спеціалістів, які залучаються до 
підготовки, реалізації проекту 
або проведення заходу на 
підставі цивільно-правових 
договорів

5 спеціалістів,
10 місяців

4961 248050

1.
Податки та збори (в тому 

числі):

ЄСВ (22%)
22% 248050

54571

54571

1.
Оренда нежитлових 
приміщень для реалізації 
проекту (власні кошти)

10 місяців 8750 87500 
(власні 
кошти)

1.
Оплата комунальних послуг у 

межах середніх норм 
споживання щодо приміщень, в

10 місяців 1500 15000 
(власні 
кошти)



яких громадське об’єднання 
провадить проект (власні 
кошти)

1.
Одноразове навчання 1 особа 5800 5800
працівника громадського (власні
об’єднання, відповідального за 
підготовку та проведення 
тендера (торгів), у разі 
здійснення закупівлі товарів, 
робіт і послуг за тендерною 
процедурою (власні кошти)

кошти)

1.
Придбання канцелярських 300 од. 42,66 12800

товарів
400 од. 172 68800

Придбання паперу
ЗО шт. 312 9360

придбання мольбертів
60 шт. 216 12960

Придбання спортивного 
інвентарю 30 шт. 238 37140

Придбання Ігрового інвентарю 300 од. 421 126300

Придбання фарб(акрилові, 
Гуаш, фарба для аквагриму)

ЗО конструкторів 889 26670
Придбання конструктору для 
сімейного майстер класу

Придбання продуктів для 
проведення майстер класів

35970

1.
Придбання оргтехніки 32700
(Ноутбук,інтерактивний (власний
комплекс, МФУ, колонки) 
(власні кошти)

кошт)

Загальна сума 773621
грн

Керівник проекту - (Людмила Богдашевська) - до обов'язків керівника належить організація 
заходів і забезпечення всім необхідним, контроль над перебігом проекту, залучення 
волонтерів, інформування ветеранів АТО і членів їхніх родин про заходи та загальне 
інформування про проект.

Бухгалтер - (Оля Туз) - до обов'язків бухгалтера належить здійснення проплат для 
повноцінного забезпечення перебігу проекту, контроль фінансових витрат та звітність.



Психолог (Галина Кравченко) - до обов'язків психолога належить організація групових 
занять для ветеранів АТО і членів їхніх сімей, проведення індивідуальних консультацій та 
бесід.

Реабілітолог (Віктор Богдашевський) - до обов'язків реабілітолога належить організація 
занять для ветеранів АТО спільно з психологом, контроль за запланованими заходами та 
фізичними навантаженнями, індивідуальні консультації.

Дитячий педагог - аніматор, дитячий психолог (Віталій Герасимів) - до обов'язків належить 
організація майстер класів, ігор, спільних зустрічей і занять, допомога в організації заходів 
разом з психологом і реабілітологом.

Всі спеціалісти мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи з даною категорією.

10 годин щотижня додатково спеціалісти і організатори проекту витрачатимуть на 
підготовку заходів: організація заходів і забезпечення всім необхідним, контроль над 
перебігом проекту, залучення волонтерів, інформування ветеранів АТО і членів їхніх родин 
про заходи та загальне інформування про проект, здійснення проплат для повноцінного 
забезпечення перебігу проекту, контроль фінансових витрат та звітність, організація майстер 
класів, ігор, спільних зустрічей і занять.

На поза тренінгову роботу фахівців відводиться 6 годин що два тижні. Фахівці перед 
заняттям проводять 2-годинну нараду, на якій протягом першої години відбувається 
психоедукація та підготовка до роботи з людьми, що отримали травматичний досвід (робота 
з надмірною агресією, з тривогою, страхами, навчання саморегуляції тощо), а протягом 
другої - підготовка до тренінгу. Після відпрацювання тренінгу в групах, здійснюється аналіз 
роботи для врахування особливостей цільової аудиторії в подальшій роботі. Крім того, ще 2 
години - для консультацій учасників групи після тренінгу (за запитом).

* 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;

проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;

організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо;

здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

Підпис керівника громадської організації

Печатка громадської організації
АТО»
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Цей Статут визначає порядок діяльності та ліквідації ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ “РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО”.

1. Загальні положення
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО” (далі в тексті 

Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує своїх членів для 
здійснення захисту їх соціальних, творчих, економічних, наукових та інших спільних 
інтересів, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та діє на підставі Законів 
України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань», ЦК України, ПК України та іншого чинного 
законодавства України.

1.2. Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО”

1.3. Скорочене найменування українською мовою: ГО „РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ 
АТО”.

1.4. Повне найменування англійською мовою: "VETERANS АТО FAMILY".
1.5. Скорочене найменування англійською мовою: "VETERANS АТО FAMILY".
1.6. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок З, 

корпус А.

2.Мета  і завдання
2.1. Мета:
2.1.1. Надання соціальної та іншої допомоги дітям, особам похилого віку, інвалідам, 

та іншим верствам населення, допомога громадським Організаціям у сфері соціального 
захисту, охорони здоров’я та освіти.

2.1.2. Поєднання зусиль діячів науки, культури, соціальної сфери, представників усіх 
верств населення для поліпшення соціальних умов життя, налагоджування між ними 
дружних, партнерських та довірчих стосунків.

2.1.3. Підтримка усіх верств громад, яким потрібна допомога.
2.1.4. Здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та 

адаптації дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО та 
їх родин.

2.1.5. Сприяння безкоштовного надання медичних послуг дітям, інвалідам та іншим 
особам-учасникам АТО та їх родинам.

2.2. Завдання:
2.2.1. Спільна участь з державними та неурядовими організаціями з виявлення та 

надання допомоги соціально-незахищеним дітям, сім’ям, людям похилого віку, інвалідам.
2.2.2. Допомога державним та громадським Організаціям, які вирішують соціальні 

проблеми громади.
2.2.3. Здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та 

адаптації дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО та 
їх родин.

2.2.4. Сприяння безкоштовного надання медичних послуг дітям, інвалідам та іншим 
особам-учасникам АТО та їх родинам.

2.3.Методи діяльності
2.3.1. Організація та реалізація соціально-благодійних проектів, у тому числі

міжнародних, державного та міського рівня. Сприяння роботі фахівців та установ, які 
оказують кваліфіковану допомогу дітям та сім’ям, людям похилого віку та інвалідам як що
вони залишилися у важких соціально-психологічних умовах.

2.3.2. Організація та проведення благодійних сг* 77*®-  
дітей, людей похилого віку та людей якім потрібна

2.3.3. Проведення консультацій, лекцій,

-ії?
2.3.3

Здійснення видавничої діяльності.
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2.3.4. Організація збору коштів, та добровільних пожертвувань громадян України та 
інших країн для здійснення допомоги усім кому це потрібно.

2.3.5. Отримання та розподіл гуманітарної допомоги, у тому числі закордонної у 
грошевому та натуральному вигляду.

2.3.6. Організація оздоровлення на Україні та за її кордоном дитячих та сімейних 
груп.

2.3.7. Участь у програмах по отриманню та наданню грантів або коштів в інших 
формах юридичним та фізичним особам, які здійснюють благодійну діяльність, соціальне 
обслуговування, освіту та охорону здоров’я.

2.3.8. Діяльність, яка повинна здійснюватися після отримання дозволу або ліцензії 
може бути здійснена після отримання такого дозволу або ліцензії.

2.3.9. Здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та 
адаптації дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО та 
їх родин.

2.3.10. Сприяння безкоштовного надання медичних послуг дітям, інвалідам та іншим 
особам-учасникам АТО та їх родинам.

3. Статус, права та обов’язки Організації
3.1.Організація є неприбутковою громадською організацією, створеною згідно Закону 

України “Про громадські об'єднання”, діє на території України.
3.2.Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, 

самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї 
діяльності. Обмеження діяльності Організації може встановлюватись тільки Конституцією та 
законами України.

3.3.Організація набуває статусу та права юридичної особи з моменту реєстрації у 
встановленому законодавством У країни порядку.

3.4.Після реєстрації Організація отримує та користується правом:
- мати печатку, штамп, символіку, які підлягають реєстрації;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- виступати членом цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових

прав;
- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у

державних та громадських органах;
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, 

демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші Організація громадян, надавати 

допомогу в їх створенні;
- створювати установи та організації, приймати участь в господарській та іншій 

комерційній діяльності на умовах та у порядку, що обумовлені законодавством України 
та цим Статутом;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань;

- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- одержувати будь-які кошти і майно для досягнення статутної мети та вирішення 

статутних завдань, в тому числі гранти, всі види безповоротної допомоги, членських
внесків тощо;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
- засновувати засоби масової інформації.

Також після реєстрації Організація отримує виклю у
Організація користується іншими правами, пере^^^’ни-уі'й з.щсб^

3.5.Втручання державних органів та службови 
допускається, крім випадків, передбачених Законом

назву. 
України, 
ганізація не
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3.6.Організація не відповідає за грошовими, матеріальними або іншими 
зобов’язаннями своїх членів та Держави, в свою чергу члени, Держава не відповідають за 
зобов’язаннями Організації.

3.7.Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) 
організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі 
міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні 
заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

3.8.Організація несе відповідальність за свої дії, передбачену законодавством 
України.

4. Порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які досягай 14-річного віку, що поділяють мету, завдання Організації, 
добровільно виявили бажання вступити до Організації, активно сприяють виконанню 
Статутних завдань Організації, беруть участь у її діяльності.

4.2. Кожен член Організації має надати достовірну контактну інформацію, а саме: 
копію паспорта, ідентифікаційного номеру, копію посвідчення учасника бойових дій (за 
наявності), фотокартку 3x4, номер телефону, електронну адресу, поштову адресу. Надаючи 
таку інформацію, кожен член Організації надає згоду на використання та обробку 
персональних даних як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних 
даних.

4.3. Членство в Організації є добровільним та може бути почесним.
4.4. Рішення про прийняття у члени Організації приймає Правління Організації та 

вносить відповідний запис до Реєстру членів Організації не пізніше, ніж через два місяці 
після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, 
а також додатково надає письмову згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до 
Статутних завдань і чинного законодавства України.

4.5. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів 
Організації.

4.6. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
4.7. Ведення Реєстру членів Організації здійснюється Правлінням Організації.
4.8. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації 

відокремленим підрозділам Організації або іншим Статутним органам.
4.9. Члени Організації мають право:
брати участь у Статутній діяльності та заходах Організації;
обирати і бути обраними до складу Статутних органів Організації;
брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях Статутних органів, 

до складу яких вони обрані;
вносити пропозиції до Статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору 

до прийняття більшістю відповідного рішення;
на участь у Загальних Зборах, засіданнях керівних органів, до складу яких вони 

обрані;
отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови 

захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в 

Організації до прийняття рішень з цих питань;
висловлювати свою думку щодо персонального скдад^кандидатур, які пропонуються

овою заявою.



виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов'язані з виконанням 
Статутних завдань Організації;

сприяти виконанню Статутних завдань Організації;
брати активну участь у виконанні рішень Статутних органів, проведенні заходів, 

спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому 

член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних 
даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
сплачувати членські внески.
4.11. Члени Організації мають право делегувати свої повноваження іншим членам 

Організації шляхом направлення відповідного письмового або електронного повідомлення 
Правлінню Організації за допомогою Інтернет-зв'язку. Повідомлення має містити 
інформацію достатню для ідентифікації делегата та обсяг його повноважень. Порядок 
направлення повідомлення та обсяг інформації, який має містити таке повідомлення 
визначається Правлінням Організації шляхом прийняття ним відповідного рішення.

4.12. Правління Організації має право приймати рішення про прийняття інших осіб, 
які сприяли виконанню Статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в 
почесні члени Організації на підставі рекомендації як мінімум 3 (трьох) членів Правління 
Організації. Почесні члени Організації мають право брати участь у Загальних Зборах з 
правом дорадчого голосу.

4.13. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби 
громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню 
Статутних завдань Організації.

Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, 
територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, 
пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.14. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, 
систематичні невиконання рішень Статутних органів, негідну поведінку, що компрометує 
звання члена Організації, вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації, 
вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду 
Організації, неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців до члена 
Організації застосовуються стягнення: попередження та/або виключення з Організації. 
Рішення про стягнення приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів 
членів Правління, але не менше половини від загального складу Правління.

4.15. Член Організації може бути виключений крім підстав, вказаних у пункті 
4.13.,4.14. Статуту, у зв'язку із наступним:

письмової заяви члена, поданого до Правління Організації або іншого Статутного 
органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації.

рішення Правління Організації або уповноваженого ним органу.
не сплата членом Організації членських внесків.
Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 

зобов'язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів.
Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в 

Організації.
Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.
4.16. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації, пов'язаних 

із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів, розглядаються



5. Порядок утворення і діяльності відокремлених підрозділів організації та їх 
ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Організація поширює свою діяльність на всю територію України, шляхом 
створення відокремлених підрозділів, які створюються на території України з метою 
виконання Статутних мети та завдань Організації, розвитку її структурної мережі. 
Організація також може утворювати відокремлені підрозділи в іноземних державах.

5.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.
5.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі Статуту Організації, затвердженого 

Загальними зборами Організації. Метою відокремленого підрозділу є об’єднання зусиль 
членів Організації на відповідній території у реалізації цілей, визначених Статутом.

5.4. Відокремлені підрозділи створюються за наявності не менше двох членів 
Організації.

5.5. Вищим органом Відокремленого підрозділу є Загальні збори, на яких 
розглядаються питання, що стосуються діяльності Відокремленого підрозділу, рішень 
керівних органів Організації, обговорюються і затверджуються звіти керівних органів 
Відокремленого підрозділу.

5.6. Для здійснення поточної діяльності Правління Організації обирає Голову строком 
на 3 (три) роки, який діє на підставі довіреності. Повноваження Голови Відокремленого 
підрозділу:

забезпечує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації, Загальними 
зборами Відокремленого підрозділу;

представляє Відокремлений підрозділ Організації у відносинах з третіми особами та 
державними органами;

організовує облік членів Відокремленого підрозділу Організації;
приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Відокремленого підрозділу 

Організації, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів 
Відокремленого підрозділу та керівних органів Організації.

5.7. Відокремлені підрозділи Організації мають наступні повноваження: 
представляти і захищати законні інтереси членів Організації;
розповсюджувати інформацію щодо діяльності Організації, пропагувати ідеї та цілі 

Організації;
вносити свої пропозиції щодо діяльності Організації до керівних органів Організації.
5.8. Умови та порядок створення та закриття відокремлених підрозділів Організації: 
Правління Організації приймає рішення про утворення відокремленого підрозділу.
5.9. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до 

Уповноваженого органу з питань реєстрації за її місцезнаходженням.
5.10. Відокремлений підрозділ вважається зареєстрованим з дня внесення 

Уповноваженим органом з питань реєстрації відомостей про це до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.11. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до 
Уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, 
затвердженою Міністерством юстиції України.

6. Керівні органи організації
6.1. Керівними органами Організації є:
Вищим органом управління є Загальні Збори членів Організації (далі за текстом - 

Загальні Збори).
Виконавчим органом є Правління Q 

Організації). Правління звітує перед членам^ ....
та майновий стан щороку на Загальних (3^re^xJ^opdx, 
року. За наслідками звіту Правління

&НЩЦІф
іц (далі за текстом - Правління 

проведену роботу, фінансовий 
роводяться в грудні кожного 
евізійної комісії (Ревізора)



Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Правління у тому ж складі або 
його переобрання.

Голова Організації є одночасно Головою Правління. Голова Організації очолює 
Правління Організації та здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно 
до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних органів Організації.

Контролюючим органом є Контрольно-Ревізійна комісія Організації або Ревізор (далі 
за текстом - Контрольно-Ревізійна комісія або Ревізор), яка має консультативні і контрольні 
повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації, 
звітує перед членами Організації про фінансову діяльність і цільового використання активів 
Організації щороку на Загальних (звітних) Зборах, які проводяться в грудні кожного року.

6.2. Загальні Збори
Загальні Збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Правлінням 

Організації не рідше одного разу на календарний рік. Про час і місце проведення чергових 
Загальних Зборів членів Організації повідомляє Правління Організації не пізніше ніж за 10 
(десять) робочих днів до їх проведення. Повідомлення здійснюється шляхом направлення 
відповідного листа на електронну адресу члена Організації, яка при прийнятті в Організацію 
надавалася членом Організації та є коректною та достовірною. Додатково Правління може 
направляти повідомлення членам Організації смс-повідомленням на номер телефону члена 
Організації, який при прийнятті в Організацію надався членом Організації та поштою - 
цінним листом.

Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів 
Організації або їх уповноважених представників, а якщо на Загальних зборах приймається 
рішення щодо внесення змін до Статуту, відчуження майна Організації на суму, що 
становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності 
Організації шляхом саморозпуску або реорганізації Організації - за наявності не менш як 3/4 
голосів членів Організації, інші рішення на Загальних зборах приймаються більшістю 
голосів присутніх членів Організації.

Спосіб голосування визначається Загальними зборами, при цьому голосування 
можливе, у тому числі, шляхом використання засобів зв’язку, телетайпного, електронного 
або іншого технічного засобу зв’язку, а також факсограмою або електронною поштою.

Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на підставі власного рішення 
Правління Організації, у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 10% членів 
Організації або за вимогою Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора).

Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням Організації відповідної 
письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Загальних 
Зборів відповідно до вимог Статуту самостійно.

До компетенції Загальних Зборів належать:
затвердження, внесення змін до Статуту Організації; 
затвердження регламенту проведення Загальних Зборів; 
затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації; 
затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів; 
обрання членів Правління Організації, в тому числі Голови Організації строком на 5 

(п’ять) років;
заслуховує звіти про діяльність Організації, Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора), 

дає оцінку їхній діяльності, про що приймає відповідні рішення;
затвердження Положення про Контрольно-ревізійну комісію (Ревізора), вносить зміни 

та доповнення;
обрання Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора); 
проведення незалежного фінансового 
прийняття рішення про переймену 
прийняття рішень про створен 

фондів, інших юридичних осіб ві овід

саморрз
иту Організації; 
^реорганізацію Організації;

few іадських спілок, благодійних
вства України;



прийняття рішень про участь Організації в інших об’єднаннях;
розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб 

Організації;
вжиття заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб 

Організації;
розгляд інших питань діяльності Організації.
Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності 

Організації.
Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головою 

Загальних зборів та секретарем Загальних Зборів.

6.3. Правління Організації.
Правління Організації обирається на 5 (п’ять) років у складі не менше двох членів. В 

склад Правління входить Голова Організації (Голова Правління) та члени Правління. Члени 
Правління Організації можуть бути переобрані на наступний термін.

Якщо член Правління Організації подає письмову заяву про припинення повноважень 
або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин, - у зв'язку із чим кількість членів 
Правління Організації стає меншою, ніж визначено Статутом, Правління Організації 
більшістю голосів призначає нового члена Правління Організації на строк до чергових 
Загальних Зборів Організації. Рішення Правління Організації, прийняті в даному складі, 
мають таку ж юридичну силу, що й рішення Правління Організації, обраних Загальними 
Зборами.

До компетенції Правління Організації належать:
визначення конкретних завдання і форми діяльності Організації згідно із Статутом та 

рішеннями Загальних Зборів;
розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим 

органам або особам;
організація виконання рішень Загальних Зборів;
затвердження та зміна оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, 

балансів та звітів Організації;
встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації Статутних завдань 

Організації;
прийняття рішення про придбання і розпорядження нерухомим майном Організації;
затвердження символіки Організації, визначення порядку її використання і 

зберігання;
затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток Організації; 
забезпечення підготовки та проведення засідань Загальних Зборів;
прийняття рішення щодо можливості, обсягу та порядку делегування повноважень 

членів Організації іншим членам Організації;
розподілення обов'язків між членами Правління Організації;
прийняття рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків 

Організації;
підготовка документів Загальних Зборів;
створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;
ухвалення рішення щодо прийняття до членів Організації, виключення із членів 

Організації;
ведення інформаційної політики Організації;



і*

одержання письмової заяви члена Правління Організації про необхідність скликання 
засідання Правління Організації. Члени Правління повідомляються про таке засідання 
шляхом направлення їм повідомлення на електронну адресу.

Засідання Правління Організації є правомочним, коли у ньому бере участь більшість 
його членів.

Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів осіб, які 
беруть участь у голосуванні, але не менше половини від загального складу Правління 
Організації, якщо Правління Організації не визначить кваліфіковану більшість. Рішення 
Правління Організації оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

Кількісний склад Правління Організації визначається Загальними Зборами 
Організації.

Зміна складу Правління Організації та обрання Голови Правління (Голова Організації) 
проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування 
у складі Правління Організації або на посаді Голова Організації (Голова Правління) (при 
чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Загальних Зборах). Обрання 
нового складу Правління Організації можливе також на позачергових Загальних Зборах за 
умови, якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

Засідання Правління Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі 
членів Організації, так і за допомогою Інтернет-зв'язку із використанням аудіовізуальних 
комп'ютерних програм он-лайн конференцій, які дозволять провести ідентифікацію члена 
Організації.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та 
повідомляє членів Правління не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до визначеної дати 
проведення засідання Правління Організації про обрану форму засідання. Будь яке засідання 
Правління Організації оформлюється протоколом. Про форму засідання обов'язково 
вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв'язку у 
протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось 
засідання.

Правління Організації зобов’язане звітувати перед членами Організації у частині 
покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації на щорічних 
чергових Загальних зборах.

Звіт готує Голова Організації (Голова Правління), в якому відображаються такі 
питання:

- аналіз виконання Організацією, у тому числі її відокремленими підрозділами, 
основних завдань;

- аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час 
його виконання;

- чисельність Організації, залучення нових членів та створення відокремлених 
підрозділів Організації;

- фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок 
Організації з метою виконання статутних завдань Організації’;

- порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;
- основні завдання Організації та її відокремлених підрозділів на наступний рік.
Голова Організації (Голова Правління) має у 30-денний термін надавати відповіді 

письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних 
органів та реалізації статутних завдань.

Органи управління та контролю Організації мають забезпечити для членів Організації 
вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про 
здійснені статутні завдання. Доступ до ін 
відповідей на запити членів Організації, що 
статутних завдань. Відповіді на такі запитц/ 
термін в письмовій чи електронній формі.

зпечується, зокрема, шляхом 
сЛїядь'Ності'* 7^ нів управління та реалізації 
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6.4. Голова Організації (Голова Правління).
Голова Організації (Голова Правління) здійснює керівництво поточною діяльністю 

Організації відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних 
органів Організації.

Голова Організації (Голова Правління) обирається Загальними зборами строком на 5 
(п’ять) років.

Голова Організації (Голова Правління) має наступні повноваження:
здійснює загальне керівництво Організацією, приймає на роботу та звільняє із роботи 

штатних працівників Організації;
офіційно представляє Організацію без довіреності в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, в усіх державних та недержавних установах, підприємствах та 
організаціях, а також у відносинах із іншими особами в Україні та в інших державах, робить 
заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству 
України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

укладає від імені Організації договори та інші правочини із урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;

забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
відкриває і закриває рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, 

підписує банківські та інші фінансові документи;
затверджує штатний розклад, укладає трудові та цивільно-правові договори, звільняє 

працівників згідно із чинним законодавством України, видає накази та інші обов'язкові для 
працівників Організації акти, а також керує їхньою діяльністю;

звітує керівним органам Організації про поточну діяльність Організації;
приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснює 

інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію Статутних завдань Організації.
виконує інші обов'язки, покладені на нього Правлінням Організації чи Загальними 

Зборами.
Голова Організації (Голова Правління) має право видавати іншим особам довіреності 

на вчинення юридичних дій від імені Організації.
У випадку, коли Голова Організації (Голова Правління) тимчасово не може 

виконувати свої обов'язки, його обов'язки виконує Заступник.

6.5. Контрольно-Ревізійна комісія (Ревізор)
Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) обирається Загальними Зборами на п’ять 

років. У випадку обрання Контрольно-ревізійної комісії вона обирається у складі не менше 
трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники 
громадського об'єднання не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії (Ревізором). 
Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) підзвітна Загальним зборам Організації, керується в 
своїй діяльності цим Статутом та Положенням про контрольно-ревізійну комісію, яке 
затверджується Загальними Зборами.

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

Рішення Контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) приймаються простою більшістю 
голосів її членів.

Контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) має повноваження: 
вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів 

громадського об'єднання;
в громадського 
, фінансових та

з громадського

складати висновки про фінансову ді 
об'єднання до затвердження Загальними/^ббр&м 
інших звітів керівних органів;

складати висновки з інших 
об'єднання;

керівних

та використання активі 
бюджетів, балансів
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проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання 
активів громадського оо'єднання. залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

Контрольно-ревізійна комісія Організації зобов’язана звітувати перед членами 
Організації у частині покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань 
Організації на щорічних чергових Загальних зборах.

Звіт готує Голова Контрольно-ревізійної комісії Організації, в якому відображаються 
такі питання:

- аналіз виконання Контрольно-ревізійною комісією основних завдань;
- аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час 

його виконання;
- фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок 

Організації з метою виконання статутних завдань Організації.
Голова Контрольно-ревізійної комісії Організації має у 30-денний термін надавати 

відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності 
Контрольно-ревізійної комісії та реалізації статутних завдань.

6.6. Наглядова рада (Рада).
6.6.1. Наглядова рада як консультативно-дорадчий орган може обиратися Загальними 

зборами за відповідним рішенням, на 5 років у складі не менше трьох членів, які обирають 
голову і секретаря.

6.6.2. До Наглядової ради можуть обиратися особи, які не є членами Організації, та 
запрошені до складу Ради за рішенням Правління Організації.

6.6.3. Наглядова рада скликається її Головою 1 раз на рік в разі потреби, а також 
протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 51% членів Організації.

6.6.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від 
загального складу Наглядової ради.

6.6.5. Наглядова рада має повноваження:
- надавати консультації щодо статутної діяльності Організації;
- вносити пропозиції щодо правової діяльності Організації;
- вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації.

складати висновки та рекомендації з інших питань діяльності Організації за 
поданням керівних органів Організації.

6.6.6. Наглядова рада Організації зобов’язана звітувати перед членами Організації у 
частині покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації на 
щорічних чергових Загальних зборах.

6.6.7. Звіт готує Головуюча особа, в якому відображаються такі питання:
- аналіз виконання Наглядовою радою Організації основних завдань;
- результати консультування інших органів управління та контролю Організації в 

питаннях, що віднесені до компетенції Наглядової ради Організації.
6.6.8. Головуюча особа Наглядової ради Організації має у 30-денний термін надавати 

відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності 
Наглядової ради Організації та реалізації статутних завдань.

7. Порядок звітування керівних органів організації перед її членами
Керівні органи Організації забезпечують для членів Організації вільний доступ до 

інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних
завдань.

Керівні органи Організації у ЗО (тридцяти) денний терміни надають відповіді 
Ірганізації щодо діяльності Керівних

"'тнами Організації на Загальних 
Hfrahвдх повноважень та здійснення 
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Щорічний звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню на 
офіційному сайті Організації протягом ЗО (тридцяти) днів із дня подання звітності членам 
Організації на Загальних Зборах.

8. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та 
розгляду СКАРГ
8.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого 

члена Організації, Голови Організації, Правління Організації шляхом подання письмової 
скарги, а саме:

на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до 
Голови Організації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, 
бездіяльність або рішення якої оскаржується, 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 Правління Організації, 
яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання із обов'язковим викликом члена 
Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається 
до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні із обов'язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації - первинна скарга подається до 
Правління Організації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із 
обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням 
Організації - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути 
скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов'язковим викликом члена 
Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації - первинна скарга 
подається до Голови Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 
(двадцяти) робочих днів із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а 
також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі 
відхилення скарги Головою Організації - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які 
зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов'язковим 
викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується.

на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації - до суду, відповідно до 
чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

9. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна
Організація є неприбутковою організацією. Для виконання своєї статутної мети має 

право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно 
до закону передано Організації його членами або державою, набуте як членські внески, 
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в 
результаті підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб, а також 
майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім 
розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно. 
Грошові кошти й майно Організації форму ахунок:
- членських внесків; ' і./

- коштів або майна, які надходять/^ 
допомоги чи добровільних пожертву^ 
підприємств, організацій;
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- пасивні доходи:
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних 

цільових фондів або в межах гуманітарної допомоги;
- доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових 

громадських організацій.
У власності Організації можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно, 

обладнання, інвентар, грошові кошти, та інше майно, необхідне для матеріального 
забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене 
у використанні.

Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 
підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні правочини, договори, 
здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та 
кошторису витрат Організації здійснює Правління.

Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, а члени 
Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.

Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та 
бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної 
податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених 
законодавством.

Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної 
мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених цим Статутом.

Отримані доходи (прибутки) Організації або їх частини забороняється розподіляти 
серед засновників (учасників) Організації, членами Організації, працівниками Організації 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів 
управління та іншими пов’язаними з ними особами.

У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

З метою виконання статутних завдань Організації може здійснювати господарську та 
іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб у порядку, передбаченому 
діючим законодавством.

10. Порядок внесення змін до статуту організації
Внесення змін до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.
Рішення Загальних Зборів Організації з питань затвердження нової редакції Статуту 

приймається, якщо за таке рішення проголосувало більше ніж 2/3 голосів членів Організації 
присутніх на Загальних Зборах.

11. Повідомлення
Повідомлення вважається належним, якщо відправлено на електронну адресу члена 

Організації. Додатково повідомлення може здійснюватися смс розсипкою на номер телефону 
члена Організації та шляхом направлення цінного листа поштою.

У разі, коли у члена Організації відсутня електронна адреса, то повідомлення



за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або 
реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
Припинення діяльності Організації здійснюється у порядку, встановленому Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про 
громадські об’єднання».

У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог 
кредиторів передаються рішенням Організації одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 
діяльності (саморозпуск).

Рішення про саморозпуск Організації здійснюється на підставі рішення Загальних 
зборів та приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах у порядку, встановленому 
цим Статутом.

Після прийняття рішення про саморозпуск Організації, Загальні збори створюють 
ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також 
приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до 
Уповноваженого органу з питань реєстрації.

З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск 
розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень 
ліквідаційна комісія.

З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск 
таке рішення не може бути скасоване Організацією.

Реорганізація Організації, здійснюється шляхом її приєднання до іншої Організації 
такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про 
припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення 
громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання 
реорганізована Організація повідомляє Уповноважений орган з питань реєстрації, який 
забезпечує внесення відповідних записів до реєстрів.

З дня прийняття Уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, про 
реорганізацію Організації', таке рішення не може бути скасованим Організацією.

Припинення Організації включає припинення внутрішньогосподарської діяльності та 
припинення як юридичної особи.

Організація є припиненою з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або набрання 
законної сили рішенням суду про заборону Організації. З цього ж для припиняється членство 
в Організації.

'V/^нгифікаційняи
41394860 .

РЕТВРДНІВІЙ ашевська Людмила Сергіївна, 
новажений Загальними зборами 

ідписання Статуту Організації 
УУйїд імені всіх членів Організації



2659 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ №1726594601184 _________
від03.07.2017_______________________________ року

X 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 41394860
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)________________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації 
від ____________________р. № ____________________, ознака неприбутковості

І*

*3аповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 03.07.2017
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

03.07.2017

Заступник начальника ДПІ у 
Шевченківському районі ГУ ДФС 

у м. Києві

Примірник рішення отримано:

JDOKy

АНТОНОВИЧ ВІТА ВІКТОРІВНА
І
і.
І



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ
АТО"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41394860

Місцезнаходження юридичної особи:
01004, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК З, КОРПУС А

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
13.06.2017, 1 074 102 0000 067593

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
БОГДАШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця: 
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
13.06.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
13.06.2017, 265917163226, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39561761 (дані про взяття на облік як платника податків) 
13.06.2017, 10000000947714, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39561761 (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"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000947714

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
відомості відсутні

Дата та час видачі виписки:
15.06.2017 10:19:01

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(Ст. 25 нового закону -

реєстрації та інших
Порядок проведення державної



РОДИНИ
ВЕТЕРАНІВ АТО

0222S, м.Київ, просо. Маякоаського, 10
(098) 826 22 21. (063) 825 83 03 

bogdash.ditiatn@gmailxom

Коротка інформація про досвід роботи і діяльність

ГО «Родини ветеранів АТО»

ГО «Родини ветеранів АТО» заснована у 2017 році ветеранами АТО і членами їхніх 
родин, як реакція суспільства на проблеми викликані війною на сході України. Діяльність 
організації спрямована на допомогу ветеранам АТО після повернення з війни, та допомога 
інтеграції їх в сім’ю, підготовка дітей і інших членів родини до прийняття ветерана в 
сім’ю і в суспільство.

Інтеграційні зустрічі. Регулярно відбувались сімейні, інтеграційні зустрічі, на яких всі 
члени сімей ветеранів були активно залучені до заходів (день іменинника, спільні 
майстер класи, сімейні зустрічі, зустрічі з матерями загиблих воїнів, спортивні заходи, 
такі як настільний теніс і волейбол, активний відпочинок на свіжому повітрі).

Заняття для дітей ветеранів АТО ( підготовка в навчанні - заняття з підготовки до 
складання ЗНО та заняття з англійської мови, майстер класи - виготовлення піщаних 
фресок, квілінг, виготовлення листівок, малювання за допомогою трафаретів, 
оформленню композицій з природних матеріалів, заняття по догляду за своїм здоров’ям).

Психологічна допомога. Надавалась психологічна допомога Ветеранам АТО і членам 
їхніх сімей. Проводились групові зустрічі під супроводом психолога і індивідуальні 
консультації. Теми проведених зустрічей (методи долання конфліктів з чоловіками після 
їх повернення із зони бойових дій, вираження почуття та емоцій через малюнок і 
виправляння негативних на позитивні завдяки новому малюнку і ін.).

Співпраця з іншими організаціями і структурами. В процесі діяльності до заходів 
долучались інші організації: ГО «Люди допомагають людям», Червоний Хрест, Піцца 
Ветерано, Кондитерської фабрики «Світанок», Карітас-Київ, кінотеатр «Флоренція», 
Федерація Футболу України, Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО і ін.


