
Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської
організації, що подає
конкурсну пропозицію

Київська міська організація Українського 
добровільного історико-просвітницького 
правозахисного благодійного товариства 
«Меморіал» імені Василя Стуса

Назва пріоритетного 
напрямку

національно - патріотичне виховання 
молоді

Назва проекту Київські історичні студії 2021
Відповідність проекту 
оперативним цілям, 
завданням та заходам 
Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року

Відповідність сектору 2.8 Освіта пункту 2.4 
Забезпечення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Києва в 
частині проведення освітніх заходів, 
націлених на піднесення престижу
української мови, культури, історичної 
пам'яті

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

347,2

Очікуване фінансування з 
бюджету міста Києва, 
тис.грн.

320

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

300

Терміни реалізації проекту Протягом 2021 року
Адреса громадської 
організації
Телефон, факс, e-mail

03040, м. Київ, 
вул. М. Стельмаха, 6а 

0968047414
Прізвище, ім'я, по батькові 
голови громадської 
організації

Окоєв Іван Миколайович

Пі, цейс,Kg^fflKa громадської організації



Опис проекту 
для реалізації у 2021 році

Київські історичні студії 2021 
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

Київська міська організація Українського добровільного історико- 
просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» 
імені Василя Стуса

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення 17.06.1999________________________________________________
предмет діяльності культурно-просвітницька робота, відновлення 

історичної справедливості, патріотичне виховання молоді через 
висвітлення героїчних і трагічних сторінок історія міста Києва та України 
в цілому, залучення людей похилого віку до активної участі у суспільному 
житті міста
- структура та чисельність Органами управління і контролю є; Загальні 
збори КМО «Меморіал», Рада КМО «Меморіал», Правління КМО 
«Меморіал», Ревізійна комісія КМО «Меморіал». В організації відсутні 
структурні підрозділи. Чисельність організації налічує 300 членів
- джерела фінансування членські внески; добровільні внески, пожертви, 
дарування; цільове фінансування; гранти
- наявність ресурсів для виконання проекту КМО «Меморіал» має наявні 
наукові, людські та технічні ресурси
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів у 2016, 2017 та 
2018 році організація реалізовувала заходи за фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва в рамках міської цільової програми «Соціальне 
партнерство»; у 2019 та 2020 організація реалізовує проекти за фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту: підвищити рівень обізнаності молоді Києва невідомими 
і забутити подіями історії рідного міста та України в цілому, що 
сприятиме активній громадській позиції молодого покоління;



2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
_____ Історична пам’ять є невід’ємною частиною становлення громадської 
позиції молоді, відсутність повної картини процесів які відбувались в 
минулому може негативно впливати на подальше становлення молодого 
покоління. Надважливим завданням є показати історичний зв'язок усіх 
поколінь, що сприятиме самоідентифікацдї молоді як громадян України.
В світлі неоголошеної російсько-української війни на Сході України 
формування україноцентричної історичної пам’яті в свідомості 
української молоді є запорукою національної безпеки держави в 
майбутньому. Також є проблемою недостатнє висвітлення історичних 
процесів, які відбувались в Києві на початку XX століття., а саме повнота 
висвітлення історії Києва серед молоді в подальшому дозволить 
сформувати національну політику столиці та виховати в молоді любов до 
Києва через його героїчне минуле.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

«Г

Етапи реалізації

Підготовчий

Етап безпосередньої 
реалізації проекту

Опис заходів для 
здійснення етапу______
Промоція проекту, 
підготовка роздаткових 
матеріалів необхідних 
для реалізації проекту, 
узгодження лекторів, 
які виступатимуть в 
рамках проекту, робота 
з освітніми закладами 
міста Києва___________
робота з освітніми 
закладами міста Києва, 
проведення лекторіїв 
на історичну тематику, 
організація екскурсій в 
музеї КМО
«Меморіал»

Термін 
реалізації етапу
Січень 
року

2021

Лютий-грудень
2021 року

ібиття підсумків

Mde80k-“.0-rZ

Підсумковий Грудень 2021

Результати 
здійснення етапу__
План заходів щодо 
реалізації проекту.
Наявність 
методичної бази 
для безпосередньої 
реалізації проекту

Залучення 
аудиторію більше 
трьох тисяч молоді 
міста Києва до 
відвідин експозиції 
КМО «Меморіал» 
та 500 слухачів 
Київських 
історичних студій, 
що в свою чергу 
підвищить 
обізнаність молоді 
в історії Києва та 
України в цілому, 
сприятиме 
становленню 
активної 
громадської 
позиції._____
Звіт за

2



реалізації проекту в 
2021 році. Написання 
звіту результатів
реалізації проекту

року результатами 
реалізації проекту

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

Реалізації проекту буде реалізована членами організації, також КМО 
«Меморіал» повністю виконає технічний супровід реалізації проекту, 
(забезпечення оргтехнікою і технічними засобами

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

Протягом 2021 року очікується залучити аудиторію більше трьох тисяч 
молоді міста Києва до відвідин експозиції КМО «Меморіал» та 500 
слухачів Київських історичних студій, що в свою чергу підвищить 
обізнаність молоді в історії Києва та України в цілому, сприятиме 
становленню активної громадської позиції.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Досвід реалізації проекту може бути використаний освітніми закладами 
міста Києва, а також музеями та бібліотеками та іншими інститутами 
громадянського суспільства, а також методичні напрацювання можуть 
бути включені до програми національно-патріотичного виховання міста 
Києва.

3. Кошторис проекту(Додаток №1)

З



Додаток №1

і*

Кошторис витрат Київської міської організації Українського добровільного 
історико-просвітницького нравозахисного благодійного товариства 

«Меморіал» імені Василя Стуса для реалізації проекту «Київські історичні 
студії» 2021 рік

№ 
п/п

Назва статті витрат на реалізацію 
проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн

Вартість, 
грн

Очікуване фінансування з місцевого бюджету міста Києва
1 Матеріальне заохочення 2 75000 150000
1.1 Голова(автор і виконавець проекту) 

(6 місяців*6000 грн;6 місяців*6500 грн;)
1 75000 75000

1.2 Бухгалтер
(6 місяців*6000 грн;6 місяців*6500 грн;)

1 75000 75000

2 Нарахування 1 33000 33000
3. Оренда приміщення - - 79200

3.1. Орендна плата 12 100 1200
І 3.2. Компенсація експлуатаційних витрат 12 6000 72000
1 3.3. Страхові виплати 1 6000 6000

4 Комунальні платежі 12 4000 48000
4.1 Т еплопостачанння 12 4000 48000
5 Друк банерної виставки «Народна 

війна» (1 комплект)
29 300 8700

6 Канцтовари(папір А4, ручки, файли, 
папки, маркери, папки реєстратори)

11 100 1100

Разом 320 000
Інші джерела фінансування
7 Комунальні платежі - - 6400
7.1 Електроенергія 12 350 4200
7.2 Водопостачання 12 100 1200
8 Телекомунікаційні послуги та інтернет 12 400 4800
9 Адміністрування соціальних мереж та 

промоція проекту
12 1000 12000

10 Оренда проектора та екрану 4 1000 4000
Разом 27200
Разом по проекту 347200

Голова КМО «Меморіал» І.М. Окоєв



ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою конференцією Київської міської 

організації Українського добровільного

історико-просвітницькогоправозахисного 

® «Меморіал» 

иля Стуса 

1999 р. 

давню

та доповненнями

І Конференцією 6 січня 2000 р, 

II Конференцією 21 липня 2001 р.

III Конференцією 23 жовтня 2013 р. 

IV Конференцією 24 квітня 2016 р 

> V Конференцією 27 листопада 2016 р.

СТАТУТ 

Громадської організації «Київська міська організація Українського добровільного 

історико-просвітницького правозахисного благодійного Товариства 

«Меморіал» імені Василя Стуеа»

(нова редакція)



і. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація «Київська міська організація Українського добровільного 

історико-просвітницького правозахисного благодійного Товариства «Меморіал» імені 

Василя Стуса» (надалі КМО «Меморіал») є місцевим осередком Всеукраїнської 

правозахисної організації «Меморіал» ім. Василя Отуса, яка створена громадянами України 

на основі добровільності і спільності інтересів для реалізації мети та статутних завдань..

1.2. КМО «Меморіал» утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом 

України «Про громадські об’єднання».

1.3. КМО «Меморіал» є неприбутковою, неполітичною організацією... яка у своїй 

діяльності керується Конституцією України, іншими законодавчими актами та власним 

Статутом.

1.4. КМО «Меморіал» є юридичною особою з моменту її реєстрації. має печатку зі своїй 

найменуванням, штампи, бланки, має власну символіку (емблему, прапор, шеврон, тощо), 

зразки яких затверджуються керуючими органами КМО «Меморіал» та реєструються у 

порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. КМО «Меморіал» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові й 

особисті немайнові права, виконує покладені на неї обов’язки, й користується правами, 

пов' язаними зі своєю діяльністю, може від свого імені набувати майнових і особистих 

немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, госдрдарському 

або третейському судах.

1.6. КМО «Меморіал» є власником свого майна і реалізує право власності, відповідно до 

напрямків своєї статутної діяльності,

1.7. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку КМО 

«Меморіал» набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, в тому числй іноземній валюті.

1.8. КМО «Меморіал» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише в межах

належних їй майна. КМО «Меморіал» не відповідає за зобов’язання держави., так само, як і 

держава не відповідає за зобов’язання КМО «Меморіал». ®

1.9. Повне найменування організації українською мовою - громадська організація

«Київська міська органі: їнського добровільного історико-просвітницького

Меморіал» імені Василя Стуса».

«Меморіалу'

яа Стельмаха, 6-А

міська органі:

правозахисного благодійн’

Скорочена назад у

Юридична адреса:



П. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КМО «МЕМОРІАЛ»

2.1, Метою давності КМО «Меморіал» є задоволення та захист загаяних соціальних, 

економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів ветеранів праці 

та дітей війни та інших членів, а також да спільної реиізащї своїх прав та свобод.

2.2 Основними завданнями діяльності КМО «Меморіал.» є:

сприяння процесам розбудови Української держави та ліквідації наслідив 

тоталітаризму у всіх сферах суспільного життя шляхом відтворення історичної 

справедлтості*

збереження пам’яті про жертви геноциду, участь у пошуку міст» невідомих захоронень 

жертв репресій, сприяння у проведенні розкопок, ексгумації та пере захоронению цих жертв;

сприяння у виявлені виконавців репресій, у идажвдуваині заподіяних збитків 

репресованим, їх повній і гласній реабілітації;

сприяння в об’єктивному вивченні причин і наслідків' комуністичної дактапури на 

території України та м. Києва, тісне співробітництво з урядовими і громадськими: 

установами, організаціями, архівами по вивченню матеріалів, пов’язаних з репресіями за всі 

період и окупації України;

сприяння у вихованні молодого покоління в дусі християнських, загальнолюдських, 

гуманістичних прпщипів, патріотизму, національної ідентичності, любові до дущикм 

культури української нації:

представлення і захист законних інтересів ветеранів праці та дітей війни та інших 

членів у державних та громадських органах;

здійснення соціального захисту ветеранів праці та дітей війни 

інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Для реалізації статутних завдань КМО «Меморіал»:

проводить просвітницьку та благодійну видавничу діяльність із залученням засобів 

інформації;

сприяє доступу до архівів, музейних фондів, наукових бібліотек; 

проводить масові громадські заходи (збори, мітинги тощо);

проводить наукові семдіарис конференції, симпозіуми, присвячені проблемам 

історії, культури трщб»+.

архівах та музеях України; 

цілі;



організовує та сприяє проведенню виховної, просвітницько-культурної, спортивної 

роботи з учнями шкіл та студентами, створює гуртки по інтересах та навчальні центри;

популяризує свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі;

бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової 

інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

сприяє здійсненню інформаційної та видавничої діяльності, засновує засоби масової 

інформації, створює тематичні експозиції, громадські музеї;

співпрацює з іншими організаціями, органами державної влади, фондами, 

підприємствами та окремими громадянами;

проводить благодійні акції та заходи;

використовує усі інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству 

Украйни.

ПІ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У КМО «МЕМОРІАЛ», 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНСТВА

3.1. Членство у КМО «Меморіал» грунтується на засадах індивідуальності та 

фіксованості.

3.2. Членами КМО «Меморіал» можуть бути ветерани праці та діті війни, а також інші 

громадяни України, які досягай 18-річного віку та визнають цей Статут, сплачують членські 

внески та беруть активну участь в діяльності організації.

3.3. Прийом в члени КМО «Меморіал» здійснює Правління КМО «Меморіал» за 

письмово, заявою вступника та рекомендацією двох членів КМО «Меморіал».

3.4. Членство у КМО «Меморіал» не виключає можливості членства в інших

громадських об’єднаннях, інтереси яких не суперечать статутним цілям і завданням КМО 

«Меморіал». ;-

3.5. Член КМО «Меморіал» має право:

обирати і бути обраним до всіх органів КМО «Меморіал»; 

брати участь у заходах, що проводяться КМО «Меморіал» ; 

користуватися всіма фондами допомоги КМО «Меморіал» ;

брати участь у формування програм та проектів КМО <<Меж!»т 

звертатися із заявами та пропозиціями до всіх органів

відповіді на них;

вільно висловлювати на Загальних Зборах КМО «

3.6. Член КМО «Меморіал» зобов’язаний:

о

та пропозиції.
/>«У



дотримуватися вимог цього Статуту;

брати активну участь у заходах, що проводяться КМО «Меморіал»;

власним прикладом утверджувати національні, культурні та моральні принципи 

українського народа;

сплачувати членські внески;

3.7. Членство в КМО «Меморіал» може бути припинено:

за власним бажанням (вихід);

за рішенням Правління КМО «Меморіал» у випадку порушення вимог цього Статуту, а 

також за дії, що завдають' шкоду КМО «Меморіая» чи підривають її авторитет (викиючення).

3.8. При припиненні членства у КМО «Меморіал» сплачені членські внески не 

повертаються. Якщо таен КМО «Меморіал» передав: організації в безоплатне користування 

або в оренду будь-яке майно, це майно повертається протягом місяця з дая виходу. Якщо 

конкретним договором про передачу майна КМО «Меморіал» передбачені інші умови 

використання та повернення майна, то застосодаклься положения цього договору.

3.9. Член КМО «Меморіал», який вийшов з числа членів КМО «Меморіал», може бути 

знову включений у члени КМО «Меморіал» на загальних підставах. Виключений з числа 

членів КМО «Меморіал»не може бути знову включений у члени КМО «Меморіал».

ЗЛ О. Спірні питання щодо прийому та виходу (виключення) з членів КМО «Меморіал» 

розглядаються Радою КМО «Меморіал».

IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ КМО «МЕМОРІАЛ»

4.1. Органами управління і контролю є: 

Загальні Збори(конференція) КМО «Меморіал»;

Рада КМО «Меморіал»; 

Правління КМО «МеморІад» ;

Ревізійна комісія КМО «Меморіал» .

4.2. Найвищим керівним органом КМО «Меморіал»є Загальні Збори(конференція) КМО 

. Рішення, прийняті на Загальних Зборах(конференції) КМО «Меморіал» є

язковими для всіх членів.

4.3. На Загальних Зборах(конференції) КМО «Меморіал» можуть вирішуватись будь-які

пов’язані з діяльністю КМО Зокрема, до компетенції Загальних 

та затвердження змін

та затвердакення напрямків діяльності КМО



4.9. Постійно діючим статутним органом в період між Зборами(конференцією) є Рада 

КМО «Меморіал».

4.10. До компетенції Ради КМО «Меморіал» належить:

розробка, обговорення, оцінка та втілення в життя проектів і планів щодо діяльності 

КМО «Меморіал»;

організація, виконання рішень Загальних Зборів(конференцією) КМО «Меморіал», 

координація діяльності створення для цього робочих груп;

прийняття рішень з питань, делегованих їй Загальними Зборами (конференцією) КМО 

«Меморіал»;

вирішення питань членства організації: 

встановлення розміру вступних і членських внесків, періодичності їй сплати.

4.1 і. Рішення Ради КМО «Меморіал» приймається за присутності не менше членів 

Ради КМО «Меморіал» простою більшістю голосів від складу присутніх. Рішення Ради КМО 

«Меморіал» набирають чинності після їх затвердження Головою КМО «Меморіал».

Правління скликається Головою КМО «Меморіал» не рідше одного разу на місяць.

4.12. Правління КМО «Меморіал» обирається Радою КМО «Меморіал» з числа її 

членів. Голова КМО «Меморіал». Відповідальний секретар. Скарбник є членами Правління 

КМО «Меморіал» за посадою.

4.13. До компетенції Ради КМО «Меморіал» належить:

представлення КМО «Меморіал» у взаєминах з іншими організаціями та окремими 

особами, скеровує та координує діяльність КМО «Меморіал»;

розробляє план діяльності КМО «Меморіал» на поточний рік та ухвалює бюджет КМО 

«Меморіал» та подає на затвердження Раді КМО «Меморіал»;

визначає форми та порядок заохочення і стягнення для членів КМО «Меморіал»; 

створює комісії для вирішення суперечливих ситуацій та конфліктів.

4.14. Рішення Правління КМО ^Меморіал» приймається за присутності не менше И> 

членів Правління КМО «Меморіал» простою більшістю голосів від складу присутніх. 

Рішення Правління КМО «Меморіал» набирають чинності після їх затвердження Головою 

КМО «Меморіал».

4.15. Органом КМО «Меморіал», наділеним функціями контролю за формуванням та 

використанням коштів та майна КМО «Меморіал» є Ревізійна комісія КМО «Меморіал».

4.16. До компетенції Ревізійної комісії КМО «Меморіал» належить:

О «Меморіал».

юріал»;
% Xvt

про фінансовий стан



4.17. Ревізійною комісією КМО «Меморіал» керує Голова. Ревізійної комісії КМО 

«Меморіал». Голова Ревізійної комісії КМО «Меморіал» обирається на Загальних 

Зборах(конференціГ) КМО «Меморіал» з числа членів КМО «Меморіал».

4.18. Створення структурних; підрозділів КМО «Меморіал» відповідно до статутної 

діяльності не передбачено.

V. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА 

ІНШОГО МАЙНА КМО «МЕМОРІАЛ»

5.1. Для здійснення Статутної діяльності КМО «Меморіал» може мати власні кошти та 

майно.

5.2. Джерелами формування майна КМО «Меморіал» є: 

вступні та членські внески;

добровільні внески, пожертви та дарування;

спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, гранти 

міжнародних та вітчизняних фондів;

надходження від діяльності підприємств, установ і організацій, створених КМО 

«Меморіал»;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Розмір вступних і членських внесків, а також періодичність їх сплати 

встановлюється Радою КМО «Меморіал».

5.4. Майно КМО «Меморіал» може бути також придбане за рахунок власних коштів або 

на інших, не заборонених законом, підставах.

5.5. Кошти, що збираються КМО «Меморіал», використовуються відповідно до чинного 

законодавства для ефективного виконання статутних завдань, на організаційно-госпадарські 

потреби та на утримання штатного апарату.

5.6. ІСМО «Меморіал» самостійно розподіляє свої кошм, які залишаються у його

розпорядженні після сплати податків і обов’язкових платежів, розрахунку з кредиторами, 

виплат з а інтими зобов’язаннями КМО «Меморіал». &

5.7. Право безпосередньо розпоряджатися коштами та майном КМО «Меморіал» 

належить Загальним Зборам(конференції) КМО «Меморіал».

5.8. Контроль за формуванням та використанням коштів та майна КМО «Меморіал» 

Ідно до цього Статуту.1 здійснює Ревізійна комісія КМО «Мі

5.9. КМО «Меморіал» веде о 

вносить до бюджету' платежі у по

моїй облік, статистичну звітність, 

чених законодавством України, а

ізойу^'



також у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та 

витрати.

5.10. Доходи (прибутки) КМО «Меморіал» використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання КМО «Меморіал», реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених*установчими документами КМО «Меморіал».

5.11. Доходи (прибутки) КМО «Меморіал» або їх частини заборонено розподіляти серед 

засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та Інших пов’язаних з 

ними осіб.

VI. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ

ОРГАНІВ КМО «МЕМОРІАЛ»

6.1. Рішення, дії чи бездіяльність Голови, Ради та Правління КМО «Меморіал» можуть 

бути письмово оскаржені членами до Ревізійної комісії КМО «Меморіал», яка у місячний 

термін готує рекомендації відповідному органу та надає письмову відповідь члену. Дані 

рекомендації повинні обов’язково бути розглянуті на найближчому засіданні органу. Про 

результат розгляду орган повідомляє Ревізійну комісію КМО «Меморіал» та члена КМО 

«Меморіал».

6.2. Скарги та рішення, дії чи бездіяльність органів можуть бути подані Загальним 

Зборам(конференції) КМО «Меморіал» не залежно від порядку денного. Рішення Загальним 

Зборам(коиференції) КМО «Меморіал» з даних питань є остаточним та підлягають 

обов’язковому виконанню всіма керівними та контролюючими органами КМО «Меморіал» 

та їх посадовими особами.

VIL СТАТУТ КМО «МЕМОРІАЛ»

7.1. Статут КМО «Меморіал» приймається (затвержуєтьея) Установчими Зборами

КМО «Меморіал».

7.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на засіданні Зборів(конференції) КМО

за наявності не менше % голосів

>.го Статуту може вносити кожен член КМО



7.5. Всі інші питання діяльності КМО «Меморіал», які не врегульовані цим Статутом 

вирішуються згідно чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових 

актів КМО «Меморіал».

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМ «МЕМОРІАЛ»

8.1. Припинення діяльності КМО «Меморіал» може бути проведено шляхом його 

реорганізації чи саморозпуску або за рішенням суду.

8.2. Реорганізація КМО «Меморіал.» здійснюється на підставі рішення Загальних 

Зборів(конференції) КМО «Меморіал», прийнятого за наявності не менше 3/4 голосів членів 

КМО «Меморіал», повноваження яких визнано Зборами(конференцією) КМО «Меморіал». 

При реорганізації КМО «Меморіал» усі права та обов’язки переходять його 

правонаступнику.

8.3. Припинення діяльності КМО «Меморіал» здійсшоється Ліквідаційною комісією, 

яка призначається Загальними Зборами(конференцією) КМО «Меморіал», а у випадку 

припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, 

що призначається цим органом.

8.4. У разі припинення КМО «Меморіал» (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення), активи КМО «Меморіал» повинні бути передані одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.5. Припинення діяльності КМО «Меморіал» вважається завершеним з моменту 

внесення відповідного запису до державного реєстру.





Реєстраційний номер справи: 1 _068__023993_67

Код: 515908920 і 2

ОПИС 
документів, що надаються юридичною особою 

державному реєстратору 
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих 
документів юридичної особи" ■ юридична особа КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВІЛЬНОГО
ІСТОРИКО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРАВОЗАХИСНОГО БЛАГОДІЙНОГО 
ТОВАРИСТВА ’’МЕМОРІАЛ” ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА надала наступні 
документи:

1. Нова редакція установчих документів.

2. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення 
змін до установчих документів.

3. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).

4. реєстр осіб.

5. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному 
реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємиів та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену 
законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських Формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою: 
https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearcli/

(прізвище, ініціали заявника)

МІРОШНИКОВА К.О.

(дата) (підпис)

Стор. 1

://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearcli/


Серія АД №102688

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ДОБРОВІЛЬНОГО ІСТОРИКО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО 
ПРАВОЗАХИСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ТОВАРИСТВА 

’’МЕМОРІАЛ” ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Ідентифікаційний код юридичної особи:
25745344

Місцезнаходження юридичної особи:
03040, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА, БУДИНОК 6-А

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного 
державного реєстру:
17.06.1999, 02.02.2009, 1 068 120 0000 023993

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 аоо фізичної
особи-підприємця:
ОКОЄВ ІВАН вник
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Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, р тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприсмця:
ОКОЄВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

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:
29.06.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
18.06.2002, 7430, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ, 
39468461 (дані про взяття на облік як платника податків) 
04.01.2002, 0419027, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У
М.КИЄВІ, 39468461 (дані про взяття на облік як платника єдиного 
внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.12 Діяльність професійних громадських організацій

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
0419027

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

Дата та час видачі виписки:
26.03.2015 10

Внесено до реєстру:
Державний реєстратор

Сформовано документ:
Державний реєстратор

ШЕНТАК Л.В.

ШЕНТАК Л.В.



2650 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ №1726504600198_______________
від08.02.2017________________________________________ 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 25745344
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)______________________________

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ІСТОРИКО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО 
ПРАВОЗАХИСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ТОВАРИСТВА "МЕМОРІАЛ1' ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 30.10.2002_______________ р. № _________________________ , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 08.02.2017
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

30.10.2002

Примірник рішення отримано: 
керівник

Перший заступник начальника

ОКОЄВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

КУШНАРЬОВА ЮЛІЯ
ВАЛЕРІЇВНА

08.02.2017

*3аповнюється у разі відмови у включенії 
неприбуткових установ та організацій абс

-/і'Ій’йнізації до Реєстру



Коротка інформація про діяльність та досвід роботи :
Київська міська організація Українського добровільного історико- 

просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» 
імені Василя Стуса

- дата створення
17.06.1999 ___________________________________________
- предмет діяльності культурно-просвітницька робота, відновлення 
історичної справедливості, патріотичне виховання молоді через 
висвітлення героїчних і трагічних сторінок історія міста Києва та 
України в цілому, залучення людей похилого віку до активної участі у 
суспільному житті міста
- структура та чисельність Органами управління і контролю є: Загальні 
збори КМО «Меморіал», Рада КМО «Меморіал», Правління КМО 
«Меморіал», Ревізійна комісія КМО «Меморіал». В організації відсутні 
структурні підрозділи. Чисельність організації налічує 300 членів
- джерела фінансування членські внески; добровільні внески, пожертви, 
дарування; цільове фінансування; гранти
- наявність ресурсів для виконання проекту КМО «Меморіал» має наявна 
наукові, людські та технічні ресурси
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів у 2016, 2017 та 
2018 році організація реалізовувала заходи за фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва в рамках міської цільової програми «Соціальне 
партнерство»; у 2019 та 2020 організація реалізовує проекти за фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва.

КМО «»Меморіал» за підтримки Департаменту соціальної політики 
КМДА з 2019 року реалізовує проект Київські історичні студії. В рамках 
проекту здійснено підготовку роздаткових матеріалів необхідних для 
реалізації проекту, узгоджено лекторів, які виступатимуть в рамках проекту, 
проведена робота з освітніми закладами міста Києва. Проведено шістнадцять 
лекторіїв на історичну тематику та організовано ЗО екскурсій в музеї КМО 
«Меморіал».

За підсумками реалізації проекту організовано звіт про його результати 
виконання. Оскільки, історична пам'ять є невід’ємною частиною становлення 
громадської позиції молоді, відсутність повної картини процесів які 
відбувались в минулому може негативно впливати на подальше становлення 
молодого покоління. Надважливим завданням є показати історичний зв'язок 
усіх поколінь, що сприятиме само ідентифікації молоді як громадян України.

Поряд з тим організація здійснює роботу в сфері національно- 
/часть у подоланні наслідків тоталітарного 
' діє музей, в якому відображено історичні 
і^а^аїні.



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового 
державного соціального і пенсійного 
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду 

(форма N 2м)
за 2019 рік

Установа
Київська міська організація Українського добровільного історико-просвітницького правозахисного 
благодійного товариства "Меморіал " імені Василя Стуса за ЄДРПОУ

Територія Голосіївський заКОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Громадська організація за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів) 0813192 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

 КОДИ

25745344

8036100000
815

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники
KERB 
та/або
ККК

Код 
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів 
за звітний період 

(рік)

Касові 
за звітний період 

(рік)

Залишок 
на кінець звітного 

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 253260,00 - - 247768,63 247768,63 -

у тому числі: 
Поточні видатки 2000 020 253260,00 - - 247768,63 247768,63 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - -
Оплата праці 2110 040 - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - -

Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - -

■' v'/T'Weaoi-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 ПО
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 220 - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 230 - - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - -

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань 2410 260 - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 270 - - - -

Поточні трансферти 2600 280 253260,00 - 247768,63 247768,63
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610 290 253260,00 - 247768,63 247768,63

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 300 - - - -

Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630 310 - - - -

Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії '*** 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360

Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380 -

Придбання обладнання і предметів^е^гвОргрокового 
користування 3110 390 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420

Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450

Реконструкція та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210 530 - - - - - -

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 540 - - - - - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4190 570 - - - - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів 4111 590 - - - - -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів~^^^~ 4210 630 - - - - -
Інші видатки

---------- --- - -.... ......... -------------------------------------------------------------
5000 640 X - X X X X



V

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -

Керівник

Головний бухгалтер

" 11 " січня 2020р.

Іван ОКОЄВ

Олена ГОЛОВЕНКО



Пояснювальна записка 
щодо використання бюджетних коштів 

Київською міською організацією Українського добровільного історико- 
просвітницького правозахйсного благодійного товариства «Меморіал» 

імені Василя Стуса 
у 2019 році

№ з/п Статті витрат Запланована 
сума, гри

Фактично 
профінансовано, 
грн

1 Матеріальне заохочення 100152 100152,00

2 Нарахування 22036 22033,44

3 Орендна плата 600 723,19

4 Компенсація експлуатаційних витрат 60000 54408,82

5 Страхові виплати 6012 5991,25

6 Т еплопостачання 48000 48000,00

7 Банерна виставка «Народна війна» 
(1 комплект)

6960 6960,00

8 Брошури (листівки складні) 
національно-патріотичного змісту 
про історію Києва першої половини 
XX ст.

6500 6500,00

9 Канцтовари(папір А4, ручки, файли, 
папки, маркери, папки реєстратори)

3000 2999,93

ВСЬОГО: 253260 247768,63

Г олова ГО


