












































2652 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ №1626524600530
рокувід26.12.2016

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 26080976
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)_____________________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 29.12.2001_______________р. № ________________________ , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Ознака неприбутковості
Цата присвоєння ознаки неприбутковості 
Дата скасування ознаки неприбутковості 
Цата включення неприбуткової організатор 
установ та організацій, починаючи з 
[безперервної реєстрації неприбуткове#
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Підстава*

В.о.начальника ДПІ у 
Деснянському районі ГУ ДФС у 

м.Києві

БІЛЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
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Коротка інформація 
про діяльність та досвід роботи 

громадської організації

Громадська організація «Нові перспективи» створена та зареєстрована в 2001 році. 
Своєю ціллю організація ставить розвиток громадянського суспільства, сприяння 
демократичним реформам в Україні, посилення європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, розвиток молодіжного середовища в частині заохочення діяльності 
молодих вчених, сприяння тендерній рівності, формування тендерної політики.

Громадська організація «Нові перспективи» проводить заходи, конференції, круглі 
столи, семінари, дискусії, як оф-лайн так і он-лайн, запроваджуючи нові формати 
діалогів та дискусій для донесення до цільових груп необхідної соціально корисної 
інформації.

Громадська організація «Нові перспективи» використовує різноманітні формати 
поширення як власної інформації, так і в співпраці з партнерськими громадськими 
організаціями та урядовими установами. Протягом останніх років провела заходи в 19 
регіонах України, багатьох містах та містечках, брала участь у телемостах. Члени ГО 
«Нові перспективи» беруть участь у телевізійних та радіо передачах, надають інтерв’ю, 
друкують статті та аналітичні замітки в газета та журналах, читають лекції та 
виступають як спікери на багатьох заходах наших українських та зарубіжних партнерів, 
організація друкує методичні рекомендації, брошури та дослідницькі матеріали.

У 2021 році члени організації були залучені в якості експерток до реалізації спільно з 
громадською організацією «Ґендерний креативний простір» соціально важливого 
проекту «Підтримка адвокаційних зусиль місцевих жіночих правозахисних організацій, 
спрямованих на виконання зобов’язань України в межах «Партнерства Біарріц» за 
підтримки Пакт.

Голова ГО «Нові перспективи»

15 грудня 2021 року
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