
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

Назва пріоритетного напрямку

Назва проекту

Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року 
Загальна сума витрат для виконання 
(реалізації) проекту, тис.грн.________
Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн._______________
Мінімально необхідний обсяг витрат 
для виконання (реалізації) проекту, 
тис.грн.__________________________
Терміни реалізації проекту_________
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

ще, ім'я, по батькові голови 
;кої організації

ГО «Об’єднання вимушених 
переселенців з Донбасу та Криму, 
учасників АТО і їх родин «Джерело 
Пуща»_________________________
Національно - патріотичне 
виховання молоді_______________
Патріотичне виховання молоді з 
числа внутрішньо переміщених 
осіб - основа майбутньої безпеки та 
незалежності___________________
Відповідає рішенню 495/4559 від 
19.04.2018 р. Київської міської ради

184,6

166,3

166,3

2020 рік_______________
04075, м. Київ, вул. Курортна,4 
067 980 3678
lazurenkoalex57@gmail.com 
Лазуренко Олександр 
Володимирович

*
вника громадської організації

J ------------------------- /

Ащ|ч^кад^омадськоі організації
(П.І.Б.)
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Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2020 році 

(назва проекту) 
Патріотичне виховання молоді з числа внутрішньо переміщених осіб - 

основа майбутньої безпеки та незалежності

Назва громадської організації, яка подає проект
Громадська організація «Об’єднання вимушених переселенців з Донбасу 

та Криму, учасників АТО і їх родин «Джерело. Пуща»

1. Загальна інформація про громадську організацію:
- дата створення - 09 липня 2015 р.
- предмет діяльності - захист Конституційних прав та свобод вимушених 
переселенців з Донбасу та Криму, учасників АТО і їх родин та інших спільних 
інтересів членів громадської організації
- структура та чисельність - громадська організація немає відокремлених 
підрозділів, всі її члени компактно проживають в пансіонаті «Джерело», 
загальна кількість яких складає 191 чоловік
- джерела фінансування громадської організації складаються з внесків її членів, 
пожертвувань благодійників, волонтерів
- наявність ресурсів для виконання проекту - 18250,00 гривень
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів - за час існування 
громадської організації, бюджетні кошти не отримувалися.
2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту - сприяння соціальній адаптації внутрішньо переміщених 
осіб та їх дітей, особам, які стали учасниками антитерористичної операції, 
учасниками бойових дій і їх сім’ям, пенсіонерам.
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) - це 

діти ВПО, група учасників АТО, учасників бойових дій та членів їх 
сімей, пенсіонери.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект - допомога 
внутрішньо переміщеним особам, які стали учасниками 
антитерористичної операції, учасниками бойових дій і їх сім’ям, а саме - 
юридична, психологічна, соціально-професійна.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін 
реалізації 
етапу

Результати 
здійснення 
етапу



Реалізація проекту Відвідання музеїв січень- Діти відвідають
відбудеться в період та історичних і грудень 2020 історичні місця
зимових, весняних,
літніх, осінніх
шкільних

пам’ятних місць року Києва, сходять

канікул та у вихідні 
дні протягом року

Києва та України в туристичні

Туристичні походи 
по Києву та
Київській області

походи по

Київській обл.
та Україні

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

Від громадської організації в реалізації проекту приймуть участь 12 осіб, як 
будуть організовувати поїздки дітей на екскурсії та проводити туристичн 
походи. Фінансові можливості громадської організації за рахунок внесків - 
18250,00 тисяч грн.
2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні те 

якісні результативні показники)
Організація і проведення екскурсій до музеїв Києва: оглядової екскурсії пс 
Києву з відвіданням музею історії міста Києва, відвідання Національною 
художнього музею України, музею авіації, мистецького Арсеналу та музею 
сучасного мистецтва України.

Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Під час екскурсій та туристичних походів проводитиметься фотографування та 
відеозйомка, план та опис заходів.
3. Кошторис проекту

№. 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість, 
гри.

1. Матеріальне заохочення 2 особи х12 
міс

4173,00 8346,00 х 
12 міс =

100152,00
2. Нарахування на мат.

заохочення
2 особи 4173,00 х

8,41 % =350,95 
4173,00 х 22%
= 918,06

4211,40 +
11016,72=
15229,00

3. Флешки для електронного 
зв’язку з казначейством 
Оболонського району

3 800,00 2400,00

4. Карта України 1 834,00 834,00
5. Прапор Евросоюзу (з 

підставкою)
1 1390,00 1390,00
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* 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.

6. Комплект стендів з історії 
боротьби за незалежність 
(козацькі повстання 16 
ст.,Запорізька Січ, Б.
Хмельницький, Іван
Богун, Іван Мазепа, Петро 
Калнишевський, 
Українська революція
1917 - 1921рр., Революція 
Гідності, Небесна сотня)

1 7200,00 7200,00

7. Автобусна екскурсія по м. 
Києву (відвіданням музею 
історії міста Києва вулиця 
Богдана Хмельницького, 
7,)

1 7180,00 7180,00

8. Набір для туриста (ніж, 
сокира, ножівка, намет, 
посуд, сумка)

2 7200,00 14400,00

9. компас 10 326,00 3260,00
10. Медична аптечка 2 1812,00 3260,00
11. М’яч футбольний 2 567,00 1134,00
12. М’яч волейбольний 2 480,00 960,00
13. Бадмінтон 2 287,00 574,00
14. Шахи 3 295,00 885,00
15. Шашки 3 56,00 168,00
16. Г иря 16 кг 2 1055,00 2110,00
17. Гантелі (набір 1 кг- 2кг-

Зкг-4кг-5 кг)
1 858,00 858,00

18. Боксерські рукавички 
(пара)

4 985.00 3940,00

Загальна сума 166298,00

Підпис керівника'?

Печатка громадської op

§^кої організації

Печатка громадської оргсгйіащш МА
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Лазуренко О. В.
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Установчими зборами засноників громадської 
організації «Обгинання вимушених переселенців 
з Донбасу та Криму, учасників АТО і їх родин 
«Джерело Пуша» 
«_01_» линия 2015 р.
Протокол № 1
Голова зборів
Лазуренко О.В.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Об’єднання вимушених переселенців з

Донбасу та Криму, учасників АТО і їх родин

«Джерело Пуща»

м. Київ - 2015



Розділ 1. Загальні положення
1.1. Громадська організація “Об’єднання вимушених переселенців з 

Донбасу та Криму, учасників АТО і їх родин «Джерело Пуща» ” (далі - 
Об’єднання «Джерело Пуща») є громадською організацією, яка об’єднує 
громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та 
завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації - громадська організація 
«Об’єднання вимушених переселенців з Донбасу та Криму, учасників АТО і 
їх родин «Джерело Пуща».

1.3. Скорочене найменування -ГО « Об’єднання «Джерело Пуща »:
1.4. Назва англійською мовою - РО OBEDNANNAY «DZHERELO 

PUSCI-ISHA»;
1.5 Назва російською мовою - О О « Объединение «Джерело Пуща ».
1.6. Громадська організація “ « Об’єднання «Джерело Пуща » створена 

та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про 
об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, 
рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та 
підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної 
реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і 
бланки з власного назвою, свою символіку. Символіка Організації 
реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Статус: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність 
поширюється на територію Києва та Києвської області.

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), 

набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та 
відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати 
рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.12. Юридична адреса Організації: 04075, Україна, м. Київ, 
Оболонський район, Пуща - Водиця, вул. Курортна,4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Головною метою є: захист Конституційних прав та 

свобод вимушених переселенців з Донбасу та Криму, учасників АТО і-їх 
родин та інших спільних інтересів своїх членів .

2.2. Основними завданнями Організації є:
2.2.1. допомога у реєстрації та надання інформації щодо можливості 
розселення вимушених переселенців з Донбасу та Криму, учасників АТО і їх 
родин, організація безпеки життєдіяльності, надання юридичної, медичної і 
психологічної доігомоги вимушеним переселенцям;

< А
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2.2.2. допомога у працевлаштуванні вимушених переселенців з Донбасу та 
Криму, учасників АТО і їх родин;
2.2.3. організація підтримки вимушених переселенців волонтерами у 
нал аго д же і (н і п о б у ту;
2.2.4. залучення вимушених переселенців до культурної, харчової, освітньої 
та інших програм; організація і проведення екскурсій для переселенців;
2.2.5.згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» №1706 - VII від 20.10.2014 року, сприяти в отриманні 
вимушеними переселенцями земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, 
квартир та іншого житла;
2.2.6. згідно згаданого вище Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», сприяти в отриманні вимушеними 
переселенцями земельних ділянок для будівництва багатоповерхових 
будинків з інфраструктурою;
2.2.7. проведення конкурсу на кращий проект будинку для вимушених 
переселенців, що міститиме в собі галерею мистецтв «Шматько та сини» 
видатного українського скульптора Миколи Шматька, що також є 
переселенцем з Донбасу .
2,2.8 пошук інвесторів та генерального підрядника для побудови 

багатоповерхового будинку переселенцям з галереєю мистецтв «ІИматько та 
сини».

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні 

інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
3.1.3. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та 

управління з питань діяльності Організації;
3.1.4. на добровільних засадах засновувати спілки (Організації) тощо, 

в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і
вз аємо до п о м о гу;

3.1.5. підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями 
громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у 
міжнародних заходах з питань діяльності Об’єднання, що не суперечать
міжнародним зобов’язанням України;

3.1.6. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
3.1.7. засновує засоби масової інформації;
3.1.8. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру,



3.1.9. одержувати па умовах оренди або тимчасового безкоштовного 
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що 
необхідне для здійснення статутних завдань Об’єднання;

3.1.10. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну 
діяльність, в тому числі, шляхом створення установ і організацій зі статусом 
юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому 
законодавством;

•* 3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в
установах банків;

3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та 
Ідеї;публікувати наукові та методичні результати діяльності 
організації;проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, тоїЦо);
3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми 

спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки,
• консультації із залученням представників громадськості, органів державної

влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного 
життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську 
експертизу проектів рішень;

3.1.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.17. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються 

на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому 
числі з іноземними партнерами;

3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з 
організаціями зарубіжних країн;

3.1.19. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у 
порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву 
та символіку;

а 3.1.20. створювати та реалізувати різноманітні проекти,
запроваджувати програмщвикористовувати інші форми діяльності, що не 
суперечать чинному законодавству. .

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в організації є добровільним, індивідуальним.
4.2. Членами організації можуть бути повнолітні громадяни Українй, 

які підтримують мету і завдання Об’єднання «Джерело Пуща» і визнають її 
Статут.

4.3. У діяльності організації можуть брати участь колективні члени.
4.4. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх

представників.
4.5. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви, 

розгляду її на зборах засновників та прийц^'^-н^тб^ш^ному рішенню.
І
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4.6. Права члена Організації:
- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у 
всіх заходах, що проводяться Організацією;
- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за 
рішенням уповноважених органів Організації;
- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і 
скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду, скарг 
на Загальних зборах;
- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, 
пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
- звергатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та 
законних інтересів;

4.7. Члени Обєднання «Джерело Пуща» зобов’язані?
- дотримуватись положень Статуту Організації;
- викопувати рішення керівних органів Організації;

* - своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що
встановлюються Правлінням Організації;
- сприяти здійсненню завдань Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.8. Членство в Організації припиняється у випадках:
- виходу із Організації за власним бажанням;
- виключення із Організації.

4.9. Члена Організації може бути виключено з Об’єднання «Джерело 
Пуща» за рішенням правління, у зв’язку із порушенням вимог цього 
Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, 
або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за 
систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
д 5.1. Органами управління Організацією є: загальні збори членів, Об’єднання

«Джерело ГІуща», Правління, Голова Об’єднання.
5.2. Загальні збори членів Організації є дорадчим органом Об’єднання 
«Джерело Пуща» , який вправі приймати рішення з будь-яких питань її 
діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.
5.3. У загальних зборах членів Організації беруть участь її члени. Кожний 
Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на 
них присутні не менше половини Членів Організації.
5.4. Чергові Загальні збори членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні 
збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою 
Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що 
зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням чи Головою Організації, а 



України. День скликання зборів позначається датою їх проведення, часом і 
місцем; SMS повідомлення про збори розсилається за три доби.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право 
ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів 
Членів Організації.. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних 
зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.,
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Членів Організації належить 
вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її 
планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів 
Організації.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, Логотипа та інших 
зразків реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про 
припинення діяльності Організації.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного 
балансу.
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих 
членів Правління.
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та 
здійснення контролю за її реалізацією.
5.7.9. Створення і ліквідація відокремлених підрозділів.
5.8. Рішення Загальних Зборів Членів Організації вважаються прийнятими, 
якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів 
Організації. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), 
п.5.7.4 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію) рішення 
Загальних Зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. 
Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення 
щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше 
відсотків майна організації.
5.9. Загальні Збори приймають ‘Тішення”. Рішення, прийняті Загальними 
Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та 
законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління 
Організації та Членів Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Членів Організації особа з 
числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних 
Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться 
секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних 
Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між 
Загальними Зборами Членів Організації, який виконує функції з управління



його поточною, організаційною діяльністю, яка повинна повністю 
відповідати чинному Законодавству України та Статуту Організації.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам Членів Організації і організовує 
виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, 
передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним 
законодавством. Порядок звітування керівних органів узгоджується з чинним 
законодавством та Статутом ГО «Обєднання «Джерело Пуща».
5.13. Головою Правління є Голова Організації, який обирається терміном на 5 
(п’ять) років.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного 
його члена затверджуються Загальними Зборами Членів Організації. Члени 
Правління є підзвітними Загальним Зборам Членів Організації і ‘несуть 
відповідальність перед ними за діяльність Організації та Залежне виконання 
своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:

у 5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів Членів Організації.
5.15.2. Скликання Загальних Зборів Членів Організації та формування їх 
порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, 
попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та 
підготовка проектів рішень з них питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам Членів щодо 
визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і 
звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, 
необхідних для їх виконання;
5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно 
до цього статуту та чинного законодавства України.
5.15.6. Затвердження штатного розкладу Організації;
5.15.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної

* компетенції Загальних Зборів Членів Організації.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються 
колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і 
позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. 
Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються 
заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття 
рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном 
та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними



5.21. Голова Організації призначається та звільняється загальними зборами 
організації є підзвітним Загальним Зборам Членів Організації та Правлінню 
Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Членів Організації 
та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності 
Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у 

•’ її стосунках з іншими особами. Дії Голови Організації відбуваються в межах
чинного законодавства України та цього Статуту.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та 
докумснти Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського
обліку та звітності Організації. *
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від 
неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи

>. заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників
Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання 
працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання 
адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та 
підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, 
видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені 
Організації.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і 
основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми 
документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які 
інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до

* . компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних 
Зборів Членів Організації.

6. порядок звітування
6.1. Голова і Правління звітують про свою діяльність на щорічних Загальних 
Зборах.

7. порядок оскарження рішень.
7.1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та 
розгляд скарг.
7.2. Скарга на бездіяльність голови подається Правлінню. На розгляд скаргу 
відповідності до Закону України «Про звернення громадян» дається ЗО днів. 
Якщо Правління не реагує, скарга подається для роз/ляду Загальними 
Зборами
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8. міжнародна співпраця
8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право 
на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому 
цим Статутом, чинним законодавством України, у питаннях проблем 
внутрішньо переміщених осіб.
8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у 

’ міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших
формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам 
м і жн ар оді ю го і ір а в а.
8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним 
обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за на 
Загальних зборах

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначається на Загальних 
зборах

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

а) реалізують статутну мету та завдання у певному населеному пункті в 
межах наданих рішенням зборів ;

б) проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими 
чинним законодавством України;

в) представляють Організація на території певної адміністративно- 
територіальної одиниці.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право: 

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організація від керівних 
органів та посадових осіб Організація;

- бути присутнім на загальних зборах товариства, засіданні ради;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів;



- на всебічне сприяння від керівних органів.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

а) дотримуватись вимог Статуту;

б) активно впроваджувати рішення кренів них органів (прийнятих в межах 
^Статуту та чинного законодавства);

в) не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом 
його закриття за рішенням Загальних зборів , а також в судовому порядку. ■

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом, 
передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо 
розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до Статуту.

10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 
здійснення її статутної діяльності.
10.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане 
їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських 
внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, 
організаціями (спонсорами) та міжнародними організаціями, фондами, а 
також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах 
не заборонених законом. Кошти та майно Організації, не можуть 
перерозподілятись між її членами і використовуються лише для виконання 
статутних завдань відповідно до закону та статуту Організації.
10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять 
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи 
добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.
10.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх 
засновниками або членами, посадовими особами та не можуть 
використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника 
або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх 
праці та відрахувань на соціальні заходи).
10.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні 
пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім 
належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть 
відповідальності за зобов’язаннями Організації.
10.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової
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інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, 
передбачених законодавством.
10.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється 
державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
11.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням

9 Загальних зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають 
обов’язковій реєстрації.
11.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та 
чинним законодавством України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її 
реорганізації або саморозпуску.

12.2. Припинення Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів, 
якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Організації, які беруть участь 
у Загальних Зборах або за рішенням суду про заборону (примусовий 
розпуск) Організації.

12.3. Загальні збори Організації прийнявши рішення про саморозпуск 
Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному 
органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення 
припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення 
щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно 
до статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після 
задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на 
статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському 
об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно 
до закону до державного або місцевого бюджету.

12.4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви 
передаються правонаступнику.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого 
громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на 
підставі рішення Загальних зборів, про припинення діяльності з 
приєднанням до іншого об'єднання та ріі 
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12.6. У разі притінення Організації її активи повинні бути передані одній 
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до 
доходу бюджету.

12.7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Організації шляхом 
приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань 
реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань 
реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські 
об’єднання».
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2654 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ №1726544600352______________
від30.06.2017______________________________________ року

про включення про виключення
про повторне включення про відмову у включенні

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

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

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 39899172
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)_____________________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСИЛЕНЦІВ З ДОНБАСУ ТА КРИМУ, 
УЧАСНИКІВ АТО І ЇХ РОДИН "ДЖЕРЕЛО ПУЩА"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 28.08.2015______________ р. № 141_____________________, ознака неприбутковості

 0006 - Громадські організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання,-
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 30.06.2017
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

28.08.2015

*3аповнюється у разі відмови у вкл 
неприбуткових установ та організ

ДОЦЕНКО ТЕТЯНА 
АНАТОЛІЇВНА

Примірник рішення отримано:
КЕРІВНИК

ййвдЦЭД/танови, організації до Реєстру 
реєстру.



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ’’ОБ’ЄДНАННЯ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСИЛЕНЦІВ З ДОНБАСУ ТА КРИМУ,

УЧАСНИКІВ АТО І ЇХ РОДИН ’’ДЖЕРЕЛО ПУЩА”

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39899172

Місцезнаходження юридичної особи:
04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 4

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:
16.07.2015, 1 069 102 0000 034746

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:
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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:
17.07.2015, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
16.07.2015, 265415101256, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У
М.КИЄВІ, 39468697 (дані про взяття на облік як платника 
податків)
16.07.2015, 10000000434634, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У 
М.КИЄВІ, 39468697 (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:
10000000434634

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1

Дата та час видачі виписки:
21.07.2015 15:26:15

Внесено до реєстру:
Державний реєстратор

Сформовано документ:
Державний реєстратор

Crop. 2 з

ЦУКРЕНКО І.М.
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Громадська організація
«Об’єднання вимушених переселенців з Донбасу та Криму, 

учасників АТО і їх родин «Джерело Пуща»

1К 39899172, 01021, м. Київ, вул. Курортна! кім.207, 
тел. 067-980-36-78, e-mail:

Інформація про діяльність

Громадська організація «Об’єднання вимушених переселенців з Донбасу та 
Криму, учасників АТО і їх родин «Джерело Пуща» створена 09 липня 2015 
року з метою захисту Конституційних прав та свобод вимушених 
переселенців, які мешкають в колишньому пансіонаті «Джерело», що 
знаходиться в Пущі Водиці.

За цей період наша Громадська організація допомогла багатьом внутрішньо 
переміщеним, особам тим, що займалася розселення вимушених 
переселенців, сприяла наданню їм медичної, психологічної, гуманітарної 
допомоги в час, коли люди залишили свої речі і житло на окупованій 
території. Організовувала і проводила екскурсії по місту Києву для дітей та 
дорослих з відвіданням музею історії міста -- героя Києва. Надавала 
інформацію стосовно середніх навчальних, та дошкільних закладів для тих, 
кому вона була необхідна. Для обігріву приміщення встановила булер’ян, 
завозила дрова, створювала умови для життєзабезпечення переселенців 
теплом. Активно співпрацювала з волонтерськими організаціями Києва, з 
забезпечення дітей, пенсіонерів теплими речами в зимовий період та 
молочними продуктами. Сприяла заготівлям овочами та фруктами 
внутрішньо переміщених осіб. Домовилась про забезпечення ВПО трьома 
холодильними камерами.

Олександр Лазуренко


