
Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада»

Найменування інституту 
громадянського суспільства

ГО “НОВА НАДІЯ-2012“

Назва проекту Створення музею сім’ї та родоводу
Пріоритет, завдання, 
визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого 
спрямовано проект (словами, 
зазначити лише один 
напрямок)

Сприяння заходам, спрямованим на 
поліпшення спортивного, культурного та 
просвітницькогорозвиткумешканцівмістаКиєва.

Загальна сума кошторису на 
здійснення витрат проекту

293 700 грн.

Очікуване фінансування за 
рахунок бюджетних коштів

195 000 грн

Строк реалізації проекту Квітень-жовтень 2018 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові 
керівника організації, місце 
знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail

Г олова організації Радзівіл Сергій Якович, 
моб.: 050 382 33 82, asat@bigmir.net

Прізвище, ім’я, по-батькові та 
посада координатора проекту, 
поштова адреса, телефон, е- 
mail

Експерт з питань родоводу, організатор 
експозиції“Музей сім’ї та родоводу” Лебедєва 

Людмила Миколаївна, 
моб.: 098 976 09 66, lebedevacentr@gmail.com

mailto:asat@bigmir.net
mailto:lebedevacentr@gmail.com
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ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 07.02.2018 за
№ 1003584796 станом на 07.02.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Найменування юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Нова надія 2012
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВА НАДІЯ-2012”, ГО "НОВА НАДІЯ-2012"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у  разі їх 
наявності:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "NEW HOPE-2012", NGO "NEW HOPE-2012"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
38289323
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у  статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 3
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім 'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 
-  фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник -  юридична особа:
Члени жашківської міської громадської організації інвалідів, розмір 
внеску до статутного фонду - 0.00 грн.



Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн.
Види діяльності:
9 4 . 9 9  Д ія л ь н іс т ь  інш их гр о м ад ськ и х  о р г а н із а ц ій ,  н . в .  і .  у .

Відомості про органи управління юридичної особи:
відомості відсутні
Прізвище, ім 'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
РАДЗІВІЛ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ, 12.12.2016 - керівник, РАДЗІВІЛ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ,
12.12.2016 - підписант
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи -  у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ":
30.07.2012, 1 003 102 0000 000808
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу -  у  разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань ": 
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
Статут
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 
модельного статуту:
відомості відсутні



Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація



Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
31.07.2012, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
31.07.2012, 6861, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468697 (дані про взяття на облік 
як платника податків)
30.07.2012, 2309000944, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 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-¥ІІ "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням 
адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань ", у  зв ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
9 4 . 9 9  Д ія л ь н іс т ь  інш их гр о м ад ськ и х  о р г а н із а ц ій ,  н . в .  і .  у .

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
2309000944, 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
0979977935, 0474762332; 0662994964;



Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 
30.07.2012 10031020000000808; Суппер Наталія Петрівна; Жашківська 
районна державна адміністрація Черкаської області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі 
змінами в установчих документах; 30.12.2013 10031070001000808; Суппер 
Наталія Петрівна; Жашківське районне управління юстиції Черкаської 
області; зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 26.01.2015 
10031060002000808; Суппер Наталія Петрівна; Жашківське районне 
управління юстиції Черкаської області; зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 20.11.2015 
10031060003000808; Суппер Наталія Петрівна; Жашківське районне 
управління юстиції Черкаської області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
12.04.2016 10031050004000808; Терещенко Таміла Вікторівна; Головне 
територіальне управління юстиції у Черкаській області; інші зміни
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі 
змінами в установчих документах; 21.04.2016 10031070005000808; 
Терещенко Таміла Вікторівна; Головне територіальне управління юстиції 
у Черкаській області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
04.01.2017 10031050006000808; Литвиненко Інна Миколаївна; Головне 
територіальне управління юстиції у Черкаській області; зміна повного 
найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі 
змінами в установчих документах; 04.01.2017 10031070007000808; 
Литвиненко Інна Миколаївна; Головне територіальне управління юстиції 
у Черкаській області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу 
підписантів
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі 
змінами в установчих документах; 02.06.2017 10031070008000808; 
Ткаченко Віталій Геннадійович; Головне територіальне управління 
юстиції у Черкаській області; зміна місцезнаходження



Номер, дата та час формування витягу:
1003584796, 07.02.2018 12:30:50

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

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

https://usr.minjust.gov.ua/


До заяви додається:
1) Копія СТАТУТУ громадської організації “НОВА НАДІЯ-2012“
2) Копія РІШЕННЯ про присвоєння організації ознаки неприбутковості;
3) Звіт про використаннядоходівнеприбутковоїорганізації;
4) Витяг з єдиного державного реєструюридичихосіб та фізичних осіб- 

підприємців;
5) Опис проекту та кошторис витрат, які включають інформацію про 

діяльністьорганізації, джерела фінансування, зокрема про досвід 
виконання проектівпротягом останніх років, джерела фінансування, 
матеріально-технічну базу такадрове забезпечення.

6) Фінансовийзвітсубьєктамалогопідриємства
7) Приклад реалізованих проектів за весь період діяльності



1. Анотація.

Проект " Створення музею сім’ї та родоводу" Громадської організації "НОВА 
НАДІЯ-2012”

Людина приходить у світ від своїх батьків, а батьки -  від своїх батьків. Так, з 
глибин століть передається від покоління до покоління генетичний (кровний) 
зв’язок пращурів з нащадками. Уся сукупність предків і нащадків, що 
генетично (кровними узами) пов’язані з даною людиною, і складає її родовід 
(або рід).

Будучи етнічним утворенням, рід (родовід) людини є складною динамічною 
системою, що розвивається. Її складовими є:
- покоління (сукупність родових гнізд даного покоління),
- нуклеарна сім’я (батько, мати та їхні спільні діти),
- родове гніздо (гурт спільних дітей даних батьків),
- член родового гнізда (окрема людина - член роду).

Рід людини - хоч і є складною системою, але і він є елементом більш складних 
етнічних утворень, таких як: плем’я, народ, раса та людство в цілому.
Знання історії роду (родоводу) дозволяє робити філософські висновки про роль 
та обов’язки кожної людини, що з ’являється у світ, про майбутнє людства і, 
насамкінець, про закони, які керують життям.

Нажаль, на сьогоднішній день у Києві та загалом у світі не існує жодного 
музею сім’ї та родоводу, який би пропагував сімейні цінності та сприяв 
духовному розвитку сучасного покоління, підвищував визначальну роль 
традиції сім’ї в житті суспільства.

Мета проекту:

Створити єдиний в Києві та в світі загалом "МУЗЕЙ СІМ'Ї ТА РОДОВОДУ", 
який буде пропагувати сімейні цінності та висвітлювати культурне надбання 
України з урахуванням міжнародного досвіду сімейної політики.

Цілі проекту:

Ціль 1: Створити музейродоводу, сім’ї та культурного надбання з
урахуваннямміжнародногодосвідусімейноїполітики.



Ціль 2: Дослідитиіснуючуінформаціїщодотрансформаціїсучасноїсім’ї в Україні 
та світі. Зібрати та дослідити та систематизуватиіформацію з питаньродоводу в 
Україні..

Ціль 3: Створити базу (книжкову, схематичну, генеалогічних дерев тощо), 
родоводів та фільмотеки.

2. Загальна інформація.

ГО “НОВА НАДІЯ-2012“ Дані про легалізацію: 
Державнареєстраціяюридичноїособи 30.07.2012р.
Адреса, контакти: 04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 
ПІВНІЧНА, БУДИНОК 3, моб.: 050 382 33 82, e-mail: asat@bigmir.net 
Мета та напрямки діяльності ГО:
Реалізація та сприяння місцевим, регіональним загальнодержавним та 
міжнарожним програмам, що спрямовані на поліпшення культурного, 
соціально-економічного становища суспільства і, зокрема, інвалідів та членів їх 
родин.

ПРИКЛАД РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

ГО “НОВА НАДІЯ-2012“ брала участь у більшніж 8 проектах.
Наприклад:
1. участь у розробціміськихпрограмбезбар’єрного простору в Києві;
2. реалізаціяпрограмзайнятості для людей з інвалідністю;
3. участь у реалізаціїпрограми «діти -дітям» (соціальнапрограма з навчання на 
дому);
4. участь у створенніекспозиції“Музей сім’ї та родоводу”

3. Опис програми.
3.1. Проблема.

Кожна людина має своє коріння, яке відображене в її пращурах, які жили 
задовго до неї та внесли певний генетичний, культурний та психогенеалогічний 
вклад в її становлення та розвиток. Безумовно вся інформація, що була 
закладена в нас несе тисячолітній досвід, набутий роками виживання в 
різноманітних складних умовах наших пращурів. Не скористатися їм -  це
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просто безглуздо. Саме тому, ми вважаємо, що розуміння свого місця в світі та 
свого призначення потрібне починатися зі знання свого родоводу.

Нажаль, у нас відсутня історична традиція пам’ятати свій рід в іменах та 
постатях до сьомого покоління як це існує у деяких народностей Сходу. 
Можливо, це пов’язано з постійною зайнятістю українців, їх важкою працею та 
нестабільним соціально-політичним станом суспільства в різні часи, розривом 
зв’язку передачі знання поколінь та навмисними репресивними заходами з боку 
певних влад та режимів з метою стерти з пам’яті історію кількох поколінь.

3.2. Мета проекту.

Підвищити обізнаність мешканців м. Києва про історіюукраїнського роду 
(родоводу).
Популяризація культури ведення власного (особистого) родоводу. 
Створити єдиний в Києві та в світі загалом "МУЗЕЙ СІМ'Ї ТА 
РОДОВОДУ", який буде пропагувати сімейні цінності та висвітлювати 
культурне надбання України з урахуванням міжнародного досвіду 
сімейної політики.

3.3. Завдання проекту.
Створити музей родоводу, сім’ї та культурного надбання з 
урахуваннямміжнародногодосвідусімейноїполітики. 
Дослідитиіснуючуінформаціїщодотрансформаціїсучасноїсім’ ї в Україні 
та світі. Зібрати та дослідити та систематизуватиіформацію з 
питаньродоводу в Україні.
Створити базу (книжкову, схематичну, генеалогічних дерев тощо), 
родоводів та фільмотеки. Залучити громадськість та фахівців до проблеми 
українського родоводу.
Провести зустріч молодих вчених, фахівців та активістів з питань 
популяризації вивчення українцями вланого родоводу.

3.4. План виконання проекту

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада)



1) аналітичне 
дослідження про 
сьогоднішній 
стан та
проблематику 
ведення 
українського 
родоводу

- залучення 
експертів;
- моніторинг, 
аналіз та 
систематизація 
відповідної 
існуючої 
інформації

Квітень 2018 організатор експозиції 
“Музей сім’ї та родоводу" 
Лебедєва Людмила 
Миколаївна, 
моб.: 098 976 09 66

2) юридична 
реєстрація 
єдиного в Києві 
та в світі 
загалом
"МУЗЕЮ СІМ'Ї 
ТА
РОДОВОДУ"

залучення
юристів

Травень- серпень 
2018

Сулик Роман Андрійович 
моб.: 093 486 72 11

3)
Переоблаштуван 
ня та ремонт 
існуючогопримі 
щення.

- залучення
кваліфікованих
робітників

Травень -  серпень 
2018

організатор експозиції 
“Музей сім’ї та родоводу" 
Лебедєва Людмила 
Миколаївна, 
моб.: 098 976 09 66

4)
Розвитокекспози 
ції шляхом 
наповненнянови 
мвиставковимма 
теріалом та 
необхідноюінфо 
рмацією за 
зазначеною 
темою.

- залучення
експертів

Серпень- 
вересень 2018

організатор експозиції 
“Музей сім’ї та родоводу’ 
Лебедєва Людмила 
Миколаївна, 
моб.: 098 976 09 66



5) Реклама та 
популяризація 
музею середкиян 
та гостей 
столиці.

створення 
відповідног 
о сайту та 
сторінок у 
соцмережах 
залучення 
міських 
ЗМІ

Вересень 2018 організатор експозиції 
“Музей сім’ї та родоводу’ 
Лебедєва Людмила 
Миколаївна, 
моб.: 098 976 09 66

3.5. Очікуванні результати проекту
Кількісні результативні показники Якісні результативні 

показники

Зареєструвати єдиний в Києві та в світі загалом "МУЗЕЙ 
СІМ'Ї ТА РОДОВОДУ"

Кияни та гості міста, а 
також маленькі історики 
- учні учбових закладів 
міста Києва (їх більше 
400) зможуть 
відвідувати наш музей, 
знайомитися з основами 
та законами формування 
українського роду.

Провести зустріч молодих вчених, фахівців та активістів з 
питань популяризації вивчення українцямивланого родоводу

Сьогодні -  на зламі 
часів та в період 
активного історичного 
формування -  
надважливо формування 
традиції шанування та 
вивчення свого роду

Дослідитиіснуючуінформаціїщодотрансформаціїсучасноїсім’ ї 
в Україні та світі. Зібрати та дослідити та 
систематизуватиіформацію з питаньродоводу в Україні.

Вперше планується 
дослідження та 
формування глибокої, 
національної, історично 
сформованої бази даних 
українського родоводу.



Створити базу (книжкову, схематичну, генеалогічних дерев 
тощо), родоводів та фільмотеки.Залучити громадськість та 
фахівців до проблеми українського родоводу.

Вперше планується 
дослідження та 
формування глибокої, 
національної, історично 
сформованої бази даних 
українського родоводу.

3.6. Цільова аудиторія
1. Цільова аудиторія: мешканці та гості Києва.

3.7Способи інформування громадськості про хід проекту 
Планується створювати інформаційні приводи для залучення журналістів ТРК 
Київ, Першого національного телеканалу та інших засобів мас-медіа для 
популяризації питання вивчення власного родоводу. Одним із напрамків 
інформування -  це створення відповідних сторінок у сой мережах та створення 
власного сайту музею.

3.8Організації, які планується залучити до співучасті у реалізації проекту 

4 Кошторис витрат на реалізацію проекту

№
Стаття
витрат

Розрахунок

витрат

Сума 
коштів, 
очікува 

на з 
бюджет 

у м. 
Києва,

грн.

Сума
коштів

з інших 
джерел,

грн.

Власний

внесок

організац
•ффіі

Загальна

сума

1 Ремонт,
оформлення



та
наповнення
музею
експонатами
та
історичними 
довідками, 
іншим цінним 
матеріалом

Вже діє 
експозиція 
(фото у 
додатку)

98700 98700

Всього: 98700 грн. 98700
грн.

98700
грн.

2 Реєстрація
музею

Офіційні 
проплати до 
відповідних 
служб та 
установ

оплата
роботи
юриста

5000
грн.

10000
грн.

5000 грн.

10000
грн.

Всього: 15000грн.
15000
грн.

15000
грн.

Переобладнан 
ня та ремонт 
існуючогопри 
міщення з 
метою 
розширення

Оплата праці

Матеріали

30000
грн.

40000

грн.

70000грн

Всього: 70000грн. 70000
грн.

70000
грн.

Закупівля
додаткових
експонатів

Книги ,
рідкісні
інформаційні
джерала,
старовинні

30000

3



українські
родоводи,
історичні
матеріали

30000 грн.

Всього: 30000

грн.

30000
грн.

30000

грн.

Проектор та 
ноутбук для 
фільмотеки

проектор

ноутбук

30000
грн.

10000
грн.

40000

грн.

Всього: 40000

грн.

40000

грн.

40000

грн.

6 Створення 
сайту та 
сторінок у 
соцмережах 
(можливо 
додатково на 
іноземній 
мові)

Сайт

домен

соцмережі

розкрутка в 
інтернеті

9000
грн.

1000
грн.

4000 грн

8000
грн.

22000

грн.

Всього: 22000

грн.

22000

грн.

22000

грн.

Типографія 
рекламних 
буклетів з 
родинними 
деревами для 
заповнення

Буклетів -  
50000 шт

18000
грн.

18000
грн.

5



усіма
відвідувачами 
та бажаючими

Всього: 18000 грн. 18000
грн.

18000
грн.

РАЗОМ: 293700

грн.

293700

грн.
- 98700

грн.
293700

грн.

5 Обґрунтування_кількості_послуг_|_товарів

5.1. Ремонт, оформлення та наповнення музею експонатами та 
історичними довідками, іншим цінним матеріалом.

Власними коштами та зусиллями було створено експозицію "МУЗЕЙ СІМ'Ї ТА 
РОДОВОДУ", яка діє та приймає відвідувачів бдізько 5 останніх років.

5.2. Стаття витрат “Реєстрація музею’
Для забезпечення нормального функціонування та популяризації українського 
родоводу, традицій та сімейних цінностей необхідно юридично зареєструвати 
музей та пропісати основні засади його роботи.

5.3. Стаття витрат “Переобладнання та ремонт існуючогоприміщення з 
метою розширення’

Планується розширити діючу експозицію за рахунок приміщення, що 
знаходиться по сусідству з експозицією. Також необхідно закупити додаткові 
стелажі та вітрини для наповнення музею усією необхідною інформацією. 
(фото існуючої експозиції додається).

5.4. Стаття витрат “Закупівля додаткових експонатів’
Сума буде витрачена на доповнення майбутнього музею усіма необхідними, 
історично цікавими матеріалами, науковими дослідженнями, світовими 
практиками та індивідуальними історіями.

5.5. Стаття витрат “Проектор та ноутбук для фільмотеки



В наш час сучасних технологій та цифрових інформаційних носіїв -  дуже 
важливо для залучення молодої аудиторії до вивчення власного генофонду 
використовувати прогресивні, зручні та популярні методи інформування, 
наприклад -  фільмотека.

5.6. Стаття витрат “створення сайту та сторінок у соцмережах (можливо 
додатково на іноземній мові) ”
З метою популярізаціїтакоїнадважливоїродоводу теми середмолоді, яка є 
постійнимкористувачемсоцмереж та інтернету,
пропонуємостворитивласнийінформаційний ресурс на згаданих платформах.

5.7 “Типографія рекламних буклетів з родинними деревами для власного 
заповнення усіма відвідувачами та бажаючими” 

з метою
популяризаціїтрадиційвивченнявласногосімейногородоводупердбачаєтьсяусімв 
ідвідувачам музею вручатицікавібуклети, з історією, особливостямирозвитку та 
законами розвиткуукраїнського роду.
Коженбажаючийматимеможливістьстворитивласнесімейне дерево з минулих та 
теперішніхпоколінь.

6 Перелік характеристик наявного матерїально-технїчного та кадрового 
забезпечення

ГО "МУЗЕЙ СІМ'Ї ТА РОДОВОДУ" має власну потужну базу підготовлених 
кадрів, коштом організації була сформована відповідна експозиція, яка вдало 
приймає відвідувачі протягом останніх 5 років.
ГО співпрацює з рядом фахівців, які на добровільних початках згодні 
забезпечувати проект інформаційним та історичним матеріалом, розробкою 
концепцій розвитку даного питання, європейських практик його вивчення, 
тощо. Для популяризації традицій вивчення вланого роду регулярно та 
симтематично проводяться зустрічі, семінари, круглі столи.

Керівник інституту
громадянського суспільства Радзівіл Сергій Якович

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Громадська організація «НОВА НАДІЯ-2012» - це громадське 
об’єднання, створене на засадах добровільності, самоврядності, вільного 
вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і 
рівності прав її членів, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), 
прозорості, відкритості та публічності, яке покликане здійснювати заходи 
щодо сприяння об'єднання громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі 
спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим 
Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Організація є неприбутковою організацією, що будує свою 
діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські 
об’єднання», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної 

реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація 
володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами і 
несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки і штампи з 
власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Радою 
Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законом 
порядку.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організаційно-правова форма Організації -  громадська 
організація.

2.2. Повне найменування Організації:
Українською мовою -  громадська організація «НОВА НАДІЯ-2012»
Російською мовою -  общественная организация «НОВАЯ НАДЕЖДА-

2012»
Англійською мовою -  NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

«NEW HOPE-2012»
2.3. Скорочене найменування Організації:
Українською мовою -  ТО «НОВА НАДІЯ-2012»
Російською мовою -  0 0  «НОВАЯ НАДЕЖДА-2012»
Англійською мовою -  NGO «NEW HOPE - 2012»

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою діяльності Організації є задоволення та захист 
законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів 
інвалідів та інтересів інших своїх членів.



3.2. Основними завданнями Організації є:
3.2.1. реалізація та сприяння місцевим, регіональним, 

загальнодержавним та міжнародним програмам, що спрямовані на 
поліпшення соціально-економічного становища суспільства і, зокрема, 
інвалідів та членів їх сімей;

3.2.2. сприяння соціальному захисту членів Організації;
3.2.3. сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх 

програм, подання допомоги вченим у галузях, пов'язаних з профілактикою, 
лікуванням та реабілітацією інвалідів та членів їх сімей;

3.2.4. сприяння розвитку інформаційної інфраструктури, видавничої 
справи, засобів масової інформації, спрямованих на інформування населення 
стосовно проблем соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та членів їх 
сімей;

3.2.5. сприяння розвитку охорони здоров'я, здійсненню соціального 
догляду за інвалідами та членами їх сімей, здійснення соціальної адаптації 
інвалідів та членів їх сімей;

3.2.6. сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та 
усвідомлення рівності прав усіх громадян та, зокрема, інвалідів та членів їх 
сімей;

3.2.7. допомога в організації та проведенні груп взаємодопомоги для 
інвалідів та оточення членів їх сімей;

3.2.8. сприяння в наданні немедичних реабілітаційних послуг родичам 
та близьким, які живуть з інвалідами;

3.2.9. сприяння в проведенні науково-практичних конференцій, 
тематичних семінарів, стажувань з питань, пов'язаних з реабілітацією та 
соціальною адаптацією інвалідів;

3.2.10. сприяння розробці та впровадженню тренінгів з реабілітації та 
соціальної адаптації інвалідів;

3.2.11. допомога в проведенні тематичних лекцій, семінарів із 
проблемних питань у навчальних закладах усіх рівнів;

3.2.12. сприяння в реабілітації та соціальній адаптації інвалідів та їх 
родичів;

3.2.13. сприяння захисту прав інвалідів щодо якісної медичної, 
психологічної, матеріальної допомоги;

3.2.14. сприяння інвалідам та членам їх сімей у влаштуванні на роботу;
3.2.15. організація матеріальної, фінансової, психологічної, юридичної 

та інші види допомоги інвалідам та членам їх сімей під час реабілітації, 
соціальної адаптації, влаштуванні на роботу тощо;

3.2.16. обмін інформацією та спеціалістами з іншими громадськими 
організаціями, у т. ч. і іноземними;

3.2.17. співпраця з недержавними та регіональними організаціями 
України та за її межами з питань статутної діяльності;

3.2.18. виконання інших завдань, пов’язаних із захистом, соціальною 
адаптацією та реабілітацією інвалідів.



3.3. Організація має право на здійснення будь-якої діяльності, що 
прямо не заборонена законодавством.

3.4. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює, шляхом 
лтсіадення відповідних договорів, з органами місцевого самоврядування, з 
фізичними та юридичними особами, з іншими громадськими об’єднаннями, а 
також з іноземними та міжнародними організаціями з питань, передбачених 
цим Статутом та в межах законодавства України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
4.2. Організація створюється на невизначений термін.
4.3. Організація може набувати Всеукраїнський статус громадської 

організації.
4.4. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх 
документів Організації.

4.5. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, 
відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє 
майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством 
України.

4.6. Організація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких 
затверджуються Головою. Символіка Організації реєструється в 
установленому порядку. Організація може мати бланки зі своїм 
найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

4.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім 
майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з 
чинним законодавством України.

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

4.9. Організація має право:
4.9.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових 

відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати 
угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності організації;

4.9.2. бути позивачем та відповідачем у суді та у господарському суді 
згідно з чинним законодавством України;

4.9.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно- 
правових угод;

4.9.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні 
інтереси членів Організації у державних та недержавних органах і 
організаціях;

4.9.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і 
завдань;

4.9.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;



4.9.7. здійснювати необхідну господарську діяльність відповідно до 
статутної мети і завдань, а також бути засновником госпрозрахункових 
установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в 
порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання 
статутної мети і завдань;

4.9.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для 
здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним 
законодавством України;

4.9.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй 
у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для 
досягнення мети діяльності Організації;

4.9.10. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних,
періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної 
фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів 
та надходжень від основної діяльності Організації та спрямовувати
фінансування на виконання статутної мети та завдань;

4.9.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
4.9.12. засновувати засоби масової інформації;
4.9.13. брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать

міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;
4.9.14. мати інші права, передбачені законами України.
4.10. Організація не має права самостійно вести господарську 

діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Отримані доходи (прибутки) 
або їх частини, використовуються виключно на виконання статутних завдань 
Організації і не можуть розподілятися між членами Федерації, працівниками 
Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членами органів управління Організації та іншими пов’язаними з 
ними особами.

5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації є індивідуальним.
5.2. Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.
5.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які досягли 18 років, перебувають на території 
України на законних підставах, визнають та виконують Статут ГО «НОВА 
НАДІЯ-2012» і є інвалідами, законними представниками інвалідів (батьками 
дітей-інвалідів, усиновителями, опікунами, попечителями), а також 
громадяни, які активно працюють у ГО «НОВА НАДІЯ-2012» або у 
вирішенні проблем інвалідів в Україні (кількість їх не повинна перевищувати 
1/3 усіх членів організації).

5.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заяви. Заява 
(протокол) вступника розглядається Головою, який приймає рішення про 
вступ та повідомляє Загальні Збори.



5.5. Виключення з членів Організації проводиться за власним бажанням 
у тому ж порядку, що й вступ. Член Організації вважається виключеним з 
моменту подання відповідної заяви.

5.6. Члени Організації, які систематично не виконують своїх обов’язків 
та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Організації, або 
скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації, чи намагались використати 
своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та 
принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Г олови 
Організації з її членів.

5.5. Права та обов'язки членів організації
5.5.1. Члени Організації мають право:
- брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальних 

зборах у порядку, передбаченому цим Статутом;
- обирати та бути обраними до органів Організації, її відокремлених 

підрозділів;
- брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, 

включаючи загальні збори відповідного відокремленого підрозділу, 
ініціювати створення таких відокремлених підрозділів для виконання 
статутних завдань Організації;

- брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що 
організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених 
Головою або відповідним відокремленим підрозділом Організації, в межах 
своєї компетенції;

- користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма 
видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати 
Організація, на умовах, затверджених Головою;

- вимагати розгляду на засіданнях Загальних зборів будь-яких питань, 
що стосуються діяльності Організації;

- обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на 
розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних 
прав та інтересів на умовах, затверджених Головою;

- вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим 
Статутом.

5.5.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним 
законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

5.5.3. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів 

Організації та виконувати рішення Загальних зборів. Голови та інших 
органів Організації;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, 
всіляко сприяти Організації у її діяльності;

- не допускати дій, що дискредитують Організації;



- інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть 
негативно вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення 
цього Статуту;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, 
цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Вищим органом Організації є Загальні збори її членів, які 
скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання та порядок денний 
Загальних зборів члени Організації сповіщаються листом не пізніше, як за 10 
календарних днів до них.

6.2. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менш, як 
половини членів або за рішенням Голови чи Ревізійної комісії у місячний 
термін з моменту винесення такого рішення.

6.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо у них бере участь 
не менш 2/3 членів (уповноважених представників) Організації.

6.4. Рішення Загальними зборами приймаються простою більшістю 
голосів присутніх на зборах членів Організації, крім питань про 
реорганізацію та ліквідацію Організації, затвердження та внесення змін і 
доповнень до Статуту. У цих випадках рішення приймається не менш, як % 
голосів, присутніх на зборах.

6.5. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться наступні 
питання:

6.5.1. розгляд та затвердження основних напрямків діяльності 
Організації;

6.5.2. затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до 
нього (про зміни, що сталися в Статутних документах Організація 
повідомляє реєструючий орган у 5-денний строк);

6.5.3. прийняття рішення про припинення діяльності Організація, 
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.5.4. вибори органів управління Організації, заслуховування та 
затвердження їх звітів;

6.5.5. прийняття рішення про заснування підприємств, створення 
госпрозрахункових установ і організацій, участь в об’єднаннях та спілках;

6.5.6. затвердження внутрішніх процедурних документів;
6.5.7. затвердження власної символіки Організації;
6.5.8. створення установ та організацій;
6.5.9. реалізація права власності на майно та кошти Організації. 

Загальні збори мають право передати тимчасово або постійно частину своїх 
повноважень Г олові.

6.6. У період між загальними зборами керівництво Організацією 
здійснює Голова. Голова є постійно діючим виконавчим статутним органом



Організації, який обирається Загальними зборами із членів організації не 
менш як на 5 (п’ять) років.

Голова:
6.6.1. розробляє плани роботи Організації та її відділень;
6.6.2. здійснює прийом до членства в Організацію;
6.6.3. визначає розмір вступних та членських внесків;
6.6.4. організовує виконання рішень Загальних зборів Організації;
6.6.5. готує та скликає Загальні збори членів Організації;
6.6.6. розглядає інші питання стосовно діяльності Організації.
6.7. Голова здійснює керівництво поточною діяльністю Організації, 

представляє її у взаємовідносинах з державними, громадськими та іншими 
(^гашзащями, підприємствами, установами та організаціями державної 
влади та приватними особами, як в Україні, так і за її межами.

6.8. Голова:
6.8.1. діє без довіреності від імені Організації;
6.8.2. укладає договори та угоди, видає довіреності на розпорядження 

майном та коштами Організації, має право першого підпису на фінансових 
локл-ментах;

6.8.3. відкриває та закриває рахунки Організації в банківських та інших 
фінансово-кредитних установах;

6.8.4. підписує всі ділові документи;
6.8.5. приймає та звільняє штатних працівників, формує штатний 

розклад.
6.9. На штатних працівників Організації поширюється законодавство 

України про працю, соціальне страхування, соціальне забезпечення.

7. НАБУТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ТА СТВОРЕННЯ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

7.1. При створені відокремлених підрозділів у більшості 
адміністративно-територіальних одиниць Організаціє має право набуття 
Всеукраїнського статусу Громадської організації.

7.2. Відокремлені підрозділи Організації (далі -  відокремлені 
підрозділи), які створюються за рішенням Загальних зборів Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи не можуть набувати статусу юридичної 
особи у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.4. Керівними органами відокремленого підрозділу є Збори членів. 
Збори членів відокремленого підрозділу проводиться один раз на два роки та 
має право приймати рішення з будь-яких питань їх діяльності. Нагляд за 
дотриманням Статуту Організації у діяльності органів та членів 
відокремлених підрозділів - здійснює Голова.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається на 2 роки 
Головою Організації.
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рівннкп відокремлених підрозділів Організації мають право, 
сі дії брати >ласть у всіх засіданнях Загальних зборів, крім

 к. Зі

Вїшіим органом підрозділу є Збори членів, які скликаються за 
е рідше одного разу на два роки. Позачергові збори можуть бути 

с:-:і за рішенням Голови або на вимогу не менш як 1/3 членів 
'емлених підрозділів.

.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів 
трозанпх на Зборах членів, відкритим або таємним голосуванням (за 
5ІДНИ\{ рішенням Зборів членів).
".9. Припинення діяльності відокремлених підрозділів може бути 

іТ'їзедене шляхом реорганізації або саморозпуску Організації у порядку, 
'ТгГгдбаченомл- чинним законодавством України і цим Статутом.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

-S.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження 
• оштагп' та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним 
кхонодазством України.

S.2. Д.ЛЯ здійснення статутної діяльності Організація отримує кошти та 
майно з кастл'пних джерел;

5.2.1. кошти або майно, які надходять від членів Організації 
*>е?-;‘Д.татно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи 
досрозільних пожертвувань;

9.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у 
знг.дтді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

5.3. Розпорядження майном Організації здійснюють у межах
з.-:значеної цим Статутом компетенції відповідні органи Організації.

8.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є 
З-тасністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або 
пошкодження майна, що передане Організації у користування, несе сторона, 
зазначена відповідним договором (угодою).

8.5. Організація самостійно встановлює розмір та форму 
здкористання коштів. Загальний бюджет Організації розробляється та 
ззтзерджується Головою.

8.6. Поточні витрати здійснюються Головою самостійно відповідно 
до затвердженого бюджету (кошторису) Організації.

8.7. Кошти та майно Організації не підлягають розподілу між її 
членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 
члена Організації.

8.8. Кошти та інше майно Організації, в тому числі у разі її 
припинення, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути 
передані іншій неприбутковій Організації відповідного виду або зараховані 
до доходу державного бюджету.



9. ПОРЯДОК ЗВІТУВАНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД
ї ї  ЧЛЕНАМИ

9.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, 
1»  п^)едбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а 
Taxoz не втручання органів державної влади. Періодичність звітувань Голови 
Організації перед Членами Організації проводиться на чергових Загальних 
зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та 
иійснення статутних завдань Організації.

9.2. Щорічний звіт Голови Організації на Загальних зборах по 
«конанню  статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом ЗО днів з 
THt озвлцування.

9.3. Голова та Загальні збори Організації мають у ЗО денний термін 
надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити Членів 
Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

9.4. Голова має забезпечити для членів Організації вільний доступ до 
інфс^мації про свою діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про 
здійсненні статутні завдання.

10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРЮНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

10.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або 
бездіяльність іншого члена Організації, Голови або Загальних зборів шляхом 
подання письмової скарги, а саме:

• на дії, бездіяльність або рішення Члена Організації - первинна
скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати письмові пояснення 
від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 
(двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та 
повідо\пгги про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - 
повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути 
скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом Члена 
Організації, який скаржиться, а також Члена Організації, бездіяльність або 
рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення Голови скарга подається до
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена, який скаржиться, а 
також Голови 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.



ІІ.РЕВІЗШКЛ КОМІСІЯ

і'і:'.:::!! г : егтт'іаьнай орган) має консультативні і 
:■ г:-гті:-і і ::-:ї :-:сової діяльності і цільового

і-:тг :я і створюється) Загальними зборами 
\  Ч-теніз. які обирають голову і секретаря, 
ттслізніїкп Організації не можуть бути

- . - Іг -1  - ОСя її Головою принаймні два рази на 
: к ттот*-: Г  т : ні гн-ііь .'.юзий запит Голови або Загальних зборів

- ~тгТ“ "н_Т комісії приймаються простою більшістю

і  • має повноваження;
. ; Ті : гг с̂тотїщій шодо фінансової діяльності та використання

м лідітп  ініно'зкп про фінансову діяльність та використання 
іт -д - тідн ТО' затвердження Загальними зборами річних бюджетів,

: І - і н : : ідо: та інших звітів керівних органів;
:к-тідіт:.і висновки з інших питань за поданням керівних органів

дрозодити періодичні та спеціальні перевірки фінансової 
;ті та зикористанігя активів Організації, залучати незалежних 
ІЗ до вказаних перевірок.

12. ПРІїгаїНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
!2.і.1. за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або ре- 

тггакізадії шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого

12.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) 
~т: мадського' об'єднання.

12.2. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її’ приєднання до 
ікштто гpo^^aдcькoгo об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здій- 
:-:юється на .підставі рішення Загальних зборів про припинення діяльності з 
пгіієднанням до іншого об'єднання.

12.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реоргані
зацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

12.4. Організація вважається такою, ш;о припинила діяльність з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
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123. У разі припинення діяльності Організації її наявні, після 
вгіх зобов’язань, активи повинні бути передані одній або кільком 

іфганізаціям відпові.арого виду або зараховані до доходу 
г, якщо ішпе не передбачено законом.

1 2 6  Зкішн та доповнення до Статуту, рішення про припинення 
(дтаданію ) Організації приймаються відповідно до норм чинного 

України та положень даного Статуту Загальними зборами, 
рішевня іфоголосувало 3/4 від загальної кількості членів

12.7. Цсв Статут набирає чинності з моменту його державної реєст-

12Ж. С ш у т  в редакції, прийнятий на Загальних зборах, підписується

І2Л. ЗЬян до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації та набирають 
■ з  ш м ш ту державної реєстрації.

13. МОВА СТАТУТУ

13.1. Текст даного Статуту Організації викладено українською мовою.

Голова / С.Я.Радзівіл
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Громадська організація «НОВА НАДІЯ-2012» - це громадське 
об’єднання, створене на засадах добровільності, самоврядності, вільного 
вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і 
рівності прав її членів, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), 
прозорості, відкритості та публічності, яке покликане здійснювати заходи 
щодо сприяння об'єднання громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі 
спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим 
Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Організація є неприбутковою організацією, що будує свою 
діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські 
об’єднання», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної 

реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація 
володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами і 
несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки і штампи з 
власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Радою 
Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законом 
порядку.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організаційно-правова форма Організації -  громадська 
організація.

2.2. Повне найменування Організації:
Українською мовою -  громадська організація «НОВА НАДІЯ-2012»
Російською мовою -  общественная организация «НОВАЯ НАДЕЖДА-

2012»
Англійською мовою -  NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

«NEW HOPE-2012»
2.3. Скорочене найменування Організації:
Українською мовою -  ГО «НОВА НАДІЯ-2012»
Російською мовою -  0 0  «НОВАЯ НАДЕЖДА-2012»
Англійською мовою -  NGO «NEW HOPE - 2012»

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою діяльності Організації є задоволення та захист 
законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів 
інвалідів та інтересів інших своїх членів.



3.2. Основними завданнями Організації є:
3.2.1. реалізація та сприяння місцевим, регіональним, 

загальнодержавним та міжнародним програмам, іцо спрямовані на 
поліпшення соціально-економічного становища суспільства і, зокрема, 
інвалідів та членів їх сімей;

3.2.2. сприяння соціальному захисту членів Організації;
3.2.3. сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх 

програм, подання допомоги вченим у галузях, пов'язаних з профілактикою, 
лікуванням та реабілітацією інвалідів та членів їх сімей;

3.2.4. сприяння розвитку інформаційної інфраструктури, видавничої 
справи, засобів масової інформації, спрямованих на інформування населення 
стосовно проблем соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та членів їх 
сімей;

3.2.5. сприяння розвитку охорони здоров'я, здійсненню соціального 
догляду за інвалідами та членами їх сімей, здійснення соціальної адаптації 
інвалідів та членів їх сімей;

3.2.6. сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та 
усвідомлення рівності прав усіх громадян та, зокрема, інвалідів та членів їх 
сімей;

3.2.7. допомога в організації та проведенні груп взаємодопомоги для 
інвалідів та оточення членів їх сімей;

3.2.8. сприяння в наданні немедичних реабілітаційних послуг родичам 
та близьким, які живуть з інвалідами;

3.2.9. сприяння в проведенні науково-практичних конференцій, 
тематичних семінарів, стажувань з питань, пов'язаних з реабілітацією та 
соціальною адаптацією інвалідів;

3.2.10. сприяння розробці та впровадженню тренінгів з реабілітації та 
соціальної адаптації інвалідів;

3.2.11. допомога в проведенні тематичних лекцій, семінарів із 
проблемних питань у навчальних закладах усіх рівнів;

3.2.12. сприяння в реабілітації та соціальній адаптації інвалідів та їх 
родичів;

3.2.13. сприяння захисту прав інвалідів щодо якісної медичної, 
психологічної, матеріальної допомоги;

3.2.14. сприяння інвалідам та членам їх сімей у влаштуванні на роботу;
3.2.15. організація матеріальної, фінансової, психологічної, юридичної 

та інші види допомоги інвалідам та членам їх сімей під час реабілітації, 
соціальної адаптації, влаштуванні на роботу тощо;

3.2.16. обмін інформацією та спеціалістами з іншими громадськими 
організаціями, у т. ч. і іноземними;

3.2.17. співпраця з недержавними та регіональними організаціями 
України та за її межами з питань статутної діяльності;

3.2.18. виконання інших завдань, пов’язаних із захистом, соціальною 
адаптацією та реабілітацією інвалідів.



3.3. Організація має право на здійснення будь-якої діяльності, що 
прямо не заборонена законодавством.

3.4. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює, шляхом 
лтсіадення відповідних договорів, з органами місцевого самоврядування, з 
фізичними та юридичними особами, з іншими громадськими об’єднаннями, а 
також з іноземними та міжнародними організаціями з питань, передбачених 
цим Статутом та в межах законодавства України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
4.2. Організація створюється на невизначений термін.
4.3. Організація може набувати Всеукраїнський статус громадської 

організації.
4.4. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх 
документів Організації.

4.5. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, 
відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє 
майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством 
України.

4.6. Організація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких 
затверджуються Головою. Символіка Організації реєструється в 
установленому порядку. Організація може мати бланки зі своїм 
найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

4.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім 
майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з 
чинним законодавством України.

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

4.9. Організація має право:
4.9.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових 

відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати 
угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності організації;

4.9.2. бути позивачем та відповідачем у суді та у господарському суді 
згідно з чинним законодавством України;

4.9.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно- 
правових угод;

4.9.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні 
інтереси членів Організації у державних та недержавних органах і 
організаціях;

4.9.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і 
завдань;

4.9.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;



4.9.7. здійснювати необхідну господарську діяльність відповідно до 
статутної мети і завдань, а також бути засновником госпрозрахункових 
установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в 
порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання 
статутної мети і завдань;

4.9.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для 
здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним 
законодавством України;

4.9.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй 
у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для 
досягнення мети діяльності Організації;

4.9.10. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних,
періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної 
фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів 
та надходжень від основної діяльності Організації та спрямовувати
фінансування на виконання статутної мети та завдань;

4.9.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
4.9.12. засновувати засоби масової інформації;
4.9.13. брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать

міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;
4.9.14. мати інші права, передбачені законами України.
4.10. Організація не має права самостійно вести господарську 

діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Отримані доходи (прибутки) 
або їх частини, використовуються виключно на виконання статутних завдань 
Організації і не можуть розподілятися між членами Федерації, працівниками 
Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членами органів управління Організації та іншими пов’язаними з 
ними особами.

5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації є індивідуальним.
5.2. Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.
5.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які досягли 18 років, перебувають на території 
України на законних підставах, визнають та виконують Статут ГО «НОВА 
НАДІЯ-2012» і є інвалідами, законними представниками інвалідів (батьками 
дітей-інвалідів, усиновителями, опікунами, попечителями), а також 
громадяни, які активно працюють у ГО «НОВА НАДІЯ-2012» або у 
вирішенні проблем інвалідів в Україні (кількість їх не повинна перевищувати 
1/3 усіх членів організації).

5.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заяви. Заява 
(протокол) вступника розглядається Головою, який приймає рішення про 
вступ та повідомляє Загальні Збори.



5.5. Виключення з членів Організації проводиться за власним бажанням 
у тому ж порядку, що й вступ. Член Організації вважається виключеним з 
моменту подання відповідної заяви.

5.6. Члени Організації, які систематично не виконують своїх обов’язків 
та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Організації, або 
скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації, чи намагались використати 
своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та 
принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Г олови 
Організації з її членів.

5.5. Права та обов'язки членів організації
5.5.1. Члени Організації мають право:
- брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальних 

зборах у порядку, передбаченому цим Статутом;
- обирати та бути обраними до органів Організації, її відокремлених 

підрозділів;
- брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, 

включаючи загальні збори відповідного відокремленого підрозділу, 
ініціювати створення таких відокремлених підрозділів для виконання 
статутних завдань Організації;

- брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що 
організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених 
Головою або відповідним відокремленим підрозділом Організації, в межах 
своєї компетенції;

- користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма 
видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати 
Організація, на умовах, затверджених Головою;

- вимагати розгляду на засіданнях Загальних зборів будь-яких питань, 
що стосуються діяльності Організації;

- обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на 
розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних 
прав та інтересів на умовах, затверджених Головою;

- вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим 
Статутом.

5.5.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним 
законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

5.5.3. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів 

Організації та виконувати рішення Загальних зборів. Голови та інших 
органів Організації;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, 
всіляко сприяти Організації у її діяльності;

- не допускати дій, що дискредитують Організації;



- інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть 
негативно вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення 
цього Статуту;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, 
цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І Д ІЯЛ ЬН О СТІ
СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖ ЕННЯ

6.1. Вищим органом Організації є Загальні збори її членів, які 
скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання та порядок денний 
Загальних зборів члени Організації сповіщаються листом не пізніше, як за 10 
календарних днів до них.

6.2. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менш, як 
половини членів або за рішенням Голови чи Ревізійної комісії у місячний 
термін з моменту винесення такого рішення.

6.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо у них бере участь 
не менш 2/3 членів (уповноважених представників) Організації.

6.4. Рішення Загальними зборами приймаються простою більшістю 
голосів присутніх на зборах членів Організації, крім питань про 
реорганізацію та ліквідацію Організації, затвердження та внесення змін і 
доповнень до Статуту. У цих випадках рішення приймається не менш, як % 
голосів, присутніх на зборах.

6.5. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться наступні 
питання:

6.5.1. розгляд та затвердження основних напрямків діяльності 
Організації;

6.5.2. затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до 
нього (про зміни, що сталися в Статутних документах Організація 
повідомляє реєструючий орган у 5-денний строк);

6.5.3. прийняття рішення про припинення діяльності Організація, 
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.5.4. вибори органів управління Організації, заслуховування та 
затвердження їх звітів;

6.5.5. прийняття рішення про заснування підприємств, створення 
госпрозрахункових установ і організацій, участь в об’єднаннях та спілках;

6.5.6. затвердження внутрішніх процедурних документів;
6.5.7. затвердження власної символіки Організації;
6.5.8. створення установ та організацій;
6.5.9. реалізація права власності на майно та кошти Організації. 

Загальні збори мають право передати тимчасово або постійно частину своїх 
повноважень Г олові.

6.6. У період між загальними зборами керівництво Організацією 
здійснює Голова. Голова є постійно діючим виконавчим статутним органом



Організації, який обирається Загальними зборами із членів організації не 
менш як на 5 (п’ять) років.

Голова:
6.6.1. розробляє плани роботи Організації та її відділень;
6.6.2. здійснює прийом до членства в Організацію;
6.6.3. визначає розмір вступних та членських внесків;
6.6.4. організовує виконання рішень Загальних зборів Організації;
6.6.5. готує та скликає Загальні збори членів Організації;
6.6.6. розглядає інші питання стосовно діяльності Організації.
6.7. Голова здійснює керівництво поточною діяльністю Організації, 

представляє її у взаємовідносинах з державними, громадськими та іншими 
(^гашзащями, підприємствами, установами та організаціями державної 
влади та приватними особами, як в Україні, так і за її межами.

6.8. Голова:
6.8.1. діє без довіреності від імені Організації;
6.8.2. укладає договори та угоди, видає довіреності на розпорядження 

майном та коштами Організації, має право першого підпису на фінансових 
локл-ментах;

6.8.3. відкриває та закриває рахунки Організації в банківських та інших 
фінансово-кредитних установах;

6.8.4. підписує всі ділові документи;
6.8.5. приймає та звільняє штатних працівників, формує штатний 

розклад.
6.9. На штатних працівників Організації поширюється законодавство 

України про працю, соціальне страхування, соціальне забезпечення.

7. НАБУТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ТА СТВОРЕННЯ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

7.1. При створені відокремлених підрозділів у більшості 
адміністративно-територіальних одиниць Організаціє має право набуття 
Всеукраїнського статусу Громадської організації.

7.2. Відокремлені підрозділи Організації (далі -  відокремлені 
підрозділи), які створюються за рішенням Загальних зборів Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи не можуть набувати статусу юридичної 
особи у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.4. Керівними органами відокремленого підрозділу є Збори членів. 
Збори членів відокремленого підрозділу проводиться один раз на два роки та 
має право приймати рішення з будь-яких питань їх діяльності. Нагляд за 
дотриманням Статуту Організації у діяльності органів та членів 
відокремлених підрозділів - здійснює Голова.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається на 2 роки 
Головою Організації.
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рівннкп відокремлених підрозділів Організації мають право, 
сі дії брати >ласть у всіх засіданнях Загальних зборів, крім

 к. Зі

Вищим органом підрозділу є Збори членів, які скликаються за 
е рідше одного разу на два роки. Позачергові збори можуть бути 

с:-;і за рішенням Голови або на вимогу не менш як 1/3 членів 
шмлгних підрозділів.

.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів 
трозанпх на Зборах членів, відкритим або таємним голосуванням (за 
5ІДНИ\{ рішенням Зборів членів).
".9. Припинення діяльності відокремлених підрозділів може бути 

тт'їзетенг шляхом реорганізації або саморозпуску Організації у порядку, 
'ТгТгтбаченомл- чинним законодавством України і цим Статутом.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження 
.• оштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним 
клочотазством України.

8.2. Для здійснення статутної діяльності Організація отримує кошти та 
майно з кастл'пних джерел;

8.2.1. кошти або майно, які надходять від членів Організації 
'бгаотшатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи 
тоброзільних пожертвувань;

8.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у 
злг.лтлі безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.3. Розпорядження майном Організації здійснюють у межах 
злзначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Організації.

8.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є 
З-тасністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або 
пошкодження майна, що передане Організації у користування, несе сторона, 
зазначена відповідним договором (угодою).

8.5. Організація самостійно встановлює розмір та форму 
злкористання коштів. Загальний бюджет Організації розробляється та 
затверджується Головою.

8.6. Поточні витрати здійснюються Головою самостійно відповідно 
до затвердженого бюджету (кошторису) Організації.

8.7. Кошти та майно Організації не підлягають розподілу між її 
членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 
члена Організації.

8.8. Кошти та інше майно Організації, в тому числі у разі її 
припинення, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути 
передані іншій неприбутковій Організації відповідного виду або зараховані 
до доходу державного бюджету.



9. ПОРЯДОК ЗВІТУВАНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД
ї ї  ЧЛЕНАМИ

9.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, 
1»  п^)едбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а 
Taxoz не втручання органів державної влади. Періодичність звітувань Голови 
Організації перед Членами Організації проводиться на чергових Загальних 
зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та 
иійснення статутних завдань Організації.

9.2. Щорічний звіт Голови Організації на Загальних зборах по 
«конанню  статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом ЗО днів з 
THt озвтцування.

9.3. Голова та Загальні збори Організації мають у ЗО денний термін 
надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити Членів 
Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

9.4. Голова має забезпечити для членів Організації вільний доступ до 
інфс^мації про свою діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про 
здійсненні статутні завдання.

10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРЮНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

10.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або 
бездіяльність іншого члена Організації, Голови або Загальних зборів шляхом 
подання письмової скарги, а саме:

• на дії, бездіяльність або рішення Члена Організації - первинна
скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати письмові пояснення 
від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 
(двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та 
повідо\пгги про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - 
повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути 
скаргу- на найближчому засідання, із обов'язковим викликом Члена 
Організації, який скаржиться, а також Члена Організації, бездіяльність або 
рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення Голови скарга подається до
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена, який скаржиться, а 
також Голови 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.



П.РЕВПШ КЛ КОМІСІЯ

-ІЗ кс'.г-зш к :чшт'їльнлй орган) має консультативні і 
:■ л:-гті:-з і  л-шнсової діяльності і цільового

і-:тз :я і створюється) Загальними зборами 
\  -ттеніз. які обирають голову і секретаря, 
тгтдізннкн Організації не можуть бути

- . - ІУ - ос я її Головою принаймні два рази на 
І З лттт*-: Г  т : ні гн-ііь .'/озий запит Голови або Загальних зборів

- '  л -? ~ тгТ“ "н _Т комісії приймаються простою більшістю

і  • н^ллькдй ?д:ан має повноваження;
. ; тт: гг^скоттіцій шодо фінансової діяльності та використання

шкідіті-і ікіно'зкп про фінансову діяльність та використання 
Іт-к-ттікн ДО' затвердження Загальними зборами річних бюджетів,

: І - і н : : знд: та інших звітів керівних органів;
ін-тадатк висновки з інших питань за поданням керівних органів

дрозолити періодичні та спеціальні перевірки фінансової 
;ті та зикористанізя активів Організації, залучати незалежних 
ІЗ до вказаних перевірок.

12. ПРПгаїНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється;
!2.і.1. за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або ре- 

тгтакізаиії шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого

12.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) 
“р : мадського' об'єднання.

12.2. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до 
ікштто гpo^^aлcькoгo об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здій- 
кюєдься на підставі рішення Загальних зборів про припинення діяльності з 
пгиєднанням до іншого об'єднання.

12.3. Всту п Організації до складу громадської спілки не є реоргані- 
за'ПІєю громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

12.4. Організація вважається такою, що припинила діяльність з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
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123. У разі припинення діяльності Організації її наявні, після 
вгіх зобов’язань, активи повинні бути передані одній або кільком 

іфганізаціям відпові.арого виду або зараховані до доходу 
г, якщо ішпе не передбачено законом.

1 2 6  Зкішн та доповнення до Статуту, рішення про припинення 
(дталаїню ) Організації приймаються відповідно до норм чинного 

України та положень даного Статуту Загальними зборами, 
рішевня іфоголосувало 3/4 від загальної кількості членів

12.7. Цсв Статут набирає чинності з моменту його державної реєст-

12Ж. С ш у т в редакції, прийнятий на Загальних зборах, підписується

І2Л. З Ь я н  до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації та набирають 
■ 1 ш м ш т у  державної реєстрації.

13. МОВА СТАТУТУ

13.1. Текст даного Статуту Організації викладено українською мовою.

Голова / С.Я.Радзівіл




