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ЗАЯВА
Просимо прийняти проект «Створення музичної студії «Сузір’я талантів» на базі ККДНЗ 

№207» до участі в конкурсі проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет».
Додатки:

1. Погодження від Інгулецької районної в місті ради на 1арк.
2. Погодження від відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради про визначення 
балансоутримувача на 1арк.
3. Проект на 7 арк.
4. Додатки до проекту на 14 арк.
5. Бюджет проекту на 2 арк.
6. Додатки до форми проекту на 22 арк.:

6.1. Резюме виконавців проекту на 1арк.
6.2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту на 2 арк.
6.3. Інформація про партнерські організації на 1арк.
6.4. Інформація про підтримку проекту мешканцями міста Кривого Рогу на 2 арк.
6.5. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та 

громадських формувань на 2 арк.
6.6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.
6.7. Копія статуту на 10 арк.
6.8. Копія паспорта керівника організації Шиманського О. С. на 2 арк.
6.9. Інформація про відсутність банкрутства організації та ліквідаційної процедури, забор

гованості сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), судимості уповноваженого підписува
ти договори з головним розпорядником коштів на 1 арк.
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ШГУЛЕЦЬКА РАЙОННА У МІСИ РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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Голові Інгулецької районної 
організації м.Кривого Рогу 
ІЗсеу к раїн с і> кої гро м адс ь кої 
організаі. ці інвал і дів 
«Союз Чорнобиль України» 
Піймайсь кому О.С.

Даним листом Інгулецька районна із місті рада погоджує реалізацію 
проекту «Створення музичної студії «Сузір'я талантів» па базі ККДНЗ №207», 
поданого Інгулецькою районною організацією м.Кривого Рогу Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», голова Шиманський 
Олександр Степанович, на участь в конкурсі проектів місцевого розвитку 
"Громадський бюджет". Вважаємо, що даний проект сприятиме покращенню умов 
проживання в Інгулецькому районі та є цілком реалістичним для впровадження.

Заступник голови районної у місті ради С. Жеребило

Пригунова ТІ., 21-10-44
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Україна
Дніпропетровська область м.Кривий Ріг

ВІД Д ІЛ  О С В ІТИ
виконавчого комітету 

Інгулецької районної у місті ради 
пл.бО-річчя СРСР, 1 м.Кривий Ріг, 50026 

тел.2 І - 1 і~І9

№ бл5 '$ ~
Голові Інгулецької районної організації 

м.Кривого Рогу Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України»

Ш иманському О.С.

На лист від 28.04.2016 року №  09-04 відділ освіти виконкому 

Інгулецької районної у місті ради повідомляє, що у разі перемоги проекту 

«Створення музичної студії «Сузір’я талантів» на базі ККДНЗ №  207» відділ 

погоджується взяти на баланс матеріальні цінності, які будуть придбані під час 

реалізації конкурсу проектів місцевого розвитку проекту «Громадський 

бюджет».
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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
Назва проекту 
(не більше 15 слів)

Проект «Створення музичної студії 
«Сузірґя талантів» на базі ККДНЗ № 207»

Район міста, в якому 
реалізовуватиметься 
п р о е к т _______

Інгулецький

Тематичний напрям 
(напрями), якому/ яким
відповідає проект (з 
переліку, визначеного в 
Положенні конкурсу 
проектів місцевого
розвитку

Підтримка інноваційних методів освіти та 
виховання зростаючого покоління

Загальний бюджет
проекту (грн)

220663,30 грн.

Очікуваний обсяг 
фінансування проекту від 
міської ради (грн)

200000,00грн.

Адреса організації м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1,офіс 216.

Телефон, факс, e-mail (0564)21-09-69
(067)539-47-57
(050)520-55-40
souzchemobl-ing@mail.ru

Прізвище, ім’я, по- 
батькові керівника 
організації

Шиманський Олександр Степанович

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 
проекту

Шиманський Олександр Степанович

Місце роботи, посада 
керівника проекту

Пенсіонер, голова Інгулецької районної 
організації м. Кривого Рогу Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України»

Адреса для листування з
керівником проекту

50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1,офіс
216.

Телефони/факс, e-mail для 
зв’язку з керівником проекту

(0564)21-09-69
(067)539-47-57
(050)520-55-40
souzchemobl-ing@mail. ш

Підпис

Підпис

с С у р  Дата ■ ^47 УК

Д ата У ^  • СУ . / К

mailto:souzchemobl-ing@mail.ru


Додаток 1 до Положення про 
порядок проведення конкурсу
проектів місцевого розвитку 
".Громадський бюджет " 

ФОРМА ПРОЕКТУ
І Заява про участь у проекті стор.2
ІІ Погодження від !нгулецької районної в місті ради стор.3
ІІІ Погодження від відділу освіти виконкому 

!нгулецької районної у місті ради про визначення 
балансоутримувача

стор.4

IV Реєстраційна картка проекту стор.5
V Форма проекту стор.6
VI Проект стор.7-27
1. Анотація проекту стор.8
2. Докладний опис проекту стор.9-13
2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект стор.9
2.2. Мета та завдання проекту стор.10
2.3. Технологія досягнення цілей стор.11
2.4. Тривалість та план реалізації заходів проекту стор. 11-12
2.5. Очікувані результати від виконання проекту стор.13
2.6 Додатки до проекту стор. 14-27
VII Бюджет проекту стор.28-29
VIII Додатки стор.30-57
8.1. Резюме виконавців проекту стор. 31
8.2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту стор.32-33
8.3 ^формація про партнерські організації стор. 34
8.4. ^формація про підтримку проекту мешканцями 

міста Кривого Рогу
стор.35-36

8.5. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань

стор.37-40

8.6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи стор.41-42
8.7. Копія статуту стор.43-53
8.8. Копія паспорта керівника організації Шиманського 

Олексанра Степановича
стор.54-56

8.9. Гнформація про відсутність банкрутства організації та 
ліквідаційної процедури, заборгованості сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), судимості уповноваженого 
підписувати договори з головним розпорядником коштів

стор. 57



Проект
Створення музичної студії 

« Сузір 'я талантів » 
на базі ККДНЗ № 207

Виконавець:
Інгулецька районна організація 

міста Кривого Рогу 
Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль України»

м. Кривий Ріг



1. Анотація проекту 
«СТВОРЕННЯ МУЗИЧНОЇ СТУДІЇ «СУЗІР'Я ТАЛАНТІВ»

НА БАЗІ ККДНЗ № 207»
Актуальність проекту:
У структурі людських художніх смаків музика займає перше місце випереджуючи 

інші види мистецтва. Вона формує середовище та створює унікальні умови для людського 
суспільства сприймати прекрасне в житті і мистецтві, допомагає людині стати чуйною, 
впливає на всі риси її психіки -  уяву, почуття, мислення, волю, здібності. З метою 
подальшого задоволення культурних потреб Криворіжжя, а саме мешканців Інгулецького 
району, прищеплення естетичного смаку, виховання у підростаючого покоління любові 
до української культури та мистецтва, виявлення творчих, діяльних, обдарованих дітей, 
виникає необхідність створення умов для забезпечення змістовної дошкільної освіти. 
Саме тому у садочку має бути створений культурно-естетичний осередок інноваційних 
умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та здобуття вихованцями музично- 
естетичної освіти шляхом модернізації існуючих і запровадження нових сучасних 
технологій та обладнань.

Основна проблема, на розв’язання якої спрямовано Проект:
1. Підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого 

покоління.
2. Створення студії для здобуття вихованцями музично-естетичної освіти. 
Проектом планується здійснити наступні заходи:

1. Відновлення приміщення для створення студії «Сузір'я талантів».
2. Оновлення матеріально-технічної бази дошкільного закладу щодо започаткування 
роботи музичної студії.
3. Створення бази даних та інформаційно-просвітницька кампанія.
4. Проведення оцінювання ефективності і успішності проекту.

Виконання проекту дозволить:
- створити оптимальні умови для виховання та культурно-естетичного розвитку дітей 

дошкільного віку у районі міста;
- модернізувати приміщення дошкільного закладу, привести його у відповідність з 

вимогами часу (додаток 1);
- розширити спектр засобів культурно-естетичного розвитку у навчально-виховному 
процесі, який буде створений на базі закладу (ляльковий театр, вокальний та театральний 
гуртки, дитячий оркестр, тощо);
- підвищити рівень комунікаційної та музичної культури учасників навчально-виховного 

процесу;
- покращити взаємодію педагогічного колективу із батьками.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту: 226003грн. 30 коп.
Джерела його фінансування:
200000,00 грн. -  кошти Фонду конкурсу;
26 003,30 грн. -  власний внесок, кошти організації-партнера, волонтерська допомога. 
Організаціями-партнерами, співвиконавцями проекту виступатимуть Комунальний 
комбінований дошкільний навчальний заклад №207.



2. Докладний опис проекту.
2.1. Опис проблеми

У процесі ознайомлення із Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на 
період до 2025 року, ми, як представники Інгулецької районної організації міста Кривого 
Рогу Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
вирішили прийняти участь у конкурсі проектів місцевого розвитку «Громадський 
бюджет» .

З метою підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого 
покоління, прищеплення естетичного смаку, виховання любові до української культури, 
виявлення творчих, діяльних, обдарованих дітей, виникає необхідність створення умов 
для забезпечення та подальшого задоволення культурних потреб мешканців 
Інгулецького району.

На території мікрорайону розташований Палац культури «ПГЗК», музично- 
художня школа № 6, ЦДЮТ «Мрія», робота яких спрямована на розвиток творчих 
здібностей дітей шкільного віку, а діти дошкільного віку обділені та потребують уваги з 
цього питання.
Згідно даних соціально-педагогічного патронату на прилеглій території до садочку 
№207 проживає 255 дітей дошкільного віку, які ще не охоплені дошкільною освітою.

Провівши анкетування та соціологічне опитування жителів, представниками 
нашої організації було виявлено, що недостатньо установ для забезпечення змістовного 
дозвілля та здобуття дошкільнятами музично-естетичного розвитку шляхом модернізації 
існуючих і запровадження нових сучасних технологій.

Анкета
* Чи відвідує ваша дитина музично-естетичні гуртки?
• Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина отримувала музично- естетичну освіту?
® Чи згодні ви забезпечити якісну музичну освіту своїй дитині в дошкільному 

закладі?
Були отримані наступні результати( за 5-ти бальною системою):

Соціальне опитування мешканців мікрорайону

6
4 "ТЙ П  - п
2 <41* Л\ 1
0

і 2 3
ШНІ 4,3 0,1 ОД

■ Так 0,3 4,5 4,8

■ Утримались 0,4 0,4 ОД

Відбулося засідання членів Інгулецької районної організації міста Кривого Рогу 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», на якому 
аналізувались дані соціологічного опитування. Березюк В.П., запропонував на базі 
Комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №207, працівником якого 
він являється, створити умови для забезпечення змістовного дозвілля та здобуття 
дошкільнятами музично-естетичної розвитку. Пропозиція була підтримана

Представники організації з даною пропозицією звернулися до адміністрації 
дошкільного закладу. Ідея участі в конкурсі була підтримана колективом та батьківською 
громадськістю на загальних батьківських зборах, де був підписаний протокол про наміри 
спільної реалізації проекту, в якому визначили функції та завдання учасника конкурсу та 
організації партнера (додаток 2).



Основною метою проекту є підготовка підростаючого покоління до
майбутнього. Ми вважаємо, що творчість - це той шлях, що може ефективно реалізувати 
цю мету. Нашим завданням є інноваційно-творчий підхід до музично-естетичного 
розвитку, який зосереджується навколо ДИТИНИ, розкриття її індивідуальності і 
неповторності, уміння знайти себе в суспільстві і навколишньої дійсності, прояв творчості 
як особистості в усіх компонентах її музичної культури: в її музичному досвіді, в музичній 
грамотності, в музичній творчості.

Пріоритетним напрямком проекту є:
-  підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління;
-  створення умов для всебічного розвитку та естетичного виховання дітей шляхом 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу, збільшення кількості естетичних 
послуг, їх якості та доступності.
Цей проект допоможе кожній дитині розкрити свою творчість і талант у 

театральній та музичній діяльності, діти будуть залучені до світу прекрасного, до світу 
мистецтва. Крім того, для прояву дитячої музичої творчості, проект «Створення музичної 
студії «Сузір’я талантів» на базі ККДНЗ №207» надасть можливість дітям виявляти свої 
можливості і потреби у всіх видах музичної діяльності, проявляти свої таланти 
представлені піснями, музичними іграми, вправами, танцями, музично-ритмічною та 
інструментальною дитячою творчістю, впроваджувати та застосовувати інноваційні 
технології у музичному вихованні дошкільника:
1) здоров’«зберігаючі технології;
2) проектна діяльність;
3) розвиваючі технології (технологія В.В. Ємельянова «Фонопедичний метод розвитку 

голосу», мнемотехніка (технологія ефективного засвоєння інформації, ігрові технології));
4) корекційні технології (логоритміка, музична терапія, кольоротерапія);
5) інформаційні технології (використання інформаційно-комп’ютерної технології (ІКТ) 

на заняттях у дитячих дошкільних закладах має ряд переваг перед традиційними формами 
організації занять);
6) пізнавально-дослідницька діяльність (технологія ТРВЗ (теорія рішення 
винахідницьких завдань), концепція Карла Орфа «Шульверк. Музика для дітей», 
технології Т. Тютюнникової «Елементарне музикування з дошкільниками»);
7) особистісно-орієнтовані технології (комунікативні танці та ігри, технології музично- 
ритмічного виховання (програма з ритмічної пластики «Ритмічна мозаїка» А. Буреніної, 
націлена на гармонійний розвиток особистості, єдності духовного та фізичного)

Основними завданнями проекту є:
-  реконструкція та перепланування приміщення закладу в музичну студію;
-  обладнання музичної студії;
-  придбання комп’ютерної та оргтехніки;
-  придбання сучасних меблів, музичних інструментів, мікрофонів тощо;
-  збереження та розвиток матеріальної бази ККДНЗ;

2.2. Мета та завдання проекту



Для ефективного вирішення всіх питань, пов'язаних з даним проектом , було створено 
робочу групу, в яку увійшли представники Інгулецької районної організації міста Кривого 
Рогу Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та 
члени творчої групи ДНЗ (додаток 3).

1. З метою широкого інформування громадськості з питань проведення конкурсу 
була проведена інформаційна кампанія:

-  проведені загальні батьківські збори на базі ККДНЗ №207(додаток 4).
-  розміщення оголошень «Підтримайте нас»;
-  розроблені флайера з інформацією;
-  виготовлені візитівки (додаток 5).

Для виготовлення інформаційних матеріалів ми скористалися допомогою волонтерів, але 
для подальшої роботи ми плануємо придбати принтер з метою висвітлення роботи 
студії та її досягнень.

Адміністрацією ККДНЗ було виділено приміщення для створення музичної
студії.

Для створення дизайн-проекту інтер’єра майбутньої музичної студії була залучена 
волонтерська група фахівців художньо-конструкторського бюро. Ними були представлені 
варіанти дизайн-проектів, один із них був обраний для реалізації.

Для втілення даного проекту був розроблені поетапні заходи, які будуть 
реалізовуватись протягом 6 місяців.

2. Підготовка приміщення до ремонту.
На цьому етапі ми виконаємо демонтаж обладнання та матеріалів:

-  електрообладнання;
-  стельового плінтуса;
-  підлогового плінтусу;
-  лінолеуму;
-  олійної фарби;
-  шпатлівки;
-  шпалер;
-  старих дверей;
-  заміна електромережі, заміна коробок, розеток, вимикачів.

Ці роботи ми виконаємо власними силами та за власний рахунок.
3. Виконання ремонту приміщення ми розпочнемо із закупки необхідних матеріалів 

та обладнання:
-  розетки, вимикачі;
-  електропроводе, кабеля;
-  шпатлівка стартова ,шпатлівка фінішна
-  плівка ПВХдля натяжної стелі;
-  грунтовка для стін;
-  засіб протигрибковий;
-  профіль металевий, кутовий;
-  ДСП, гіпсокартон;
-  цвяхи, дюбеля, болти, шурупи
-  щітки для ремонту;
-  шпателі для ремонту;
-  клей для шпалер;
-  шпалери флізелінові;
-  лінолеум;
-  клей для лінолеуму;
-  плінтус;

2.3.Технологія досягнення цілей



-  двері, дверна рама, ручки, замки.
Ці м атеріали ми придбаємо за рахунок фонду Конкурсу, щ ітки, ш пателі, клей для 
лінолеуму придбаю ть партнери.,
Н аступні роботи виконаєм о власними кош тами та  силами організації партнера.

-  встановлення дверної рами, дверей;
-  обробка стін протигрибковим засобом;
-  грунтовка стін під шпатлівку;
-  шпатлівка відкосів;
-  шліфовка відкосів;
-  шпатлівка стін під шпалери;
-  шліфовка стін під шпалери;
-  встановлення перфокутка;
-  грунтовка стін під шпалери;
-  поклейка шпалер на стіни;
-  поклейка шпалер навідкоси.

4 .0 б л а ш т у в а н н я  стел і. Так як  будівля прим іщ ення була введена у експлуатацію  у 1967 
році, то з плином часу та  під дією  погодних умов стеля та стіни частково пош коджені, 
том у єдиним правильним  та економ ічним  виходом для облаш тування стелі є виконання 
натягування плівки ПВХ. Це надасть прим іщ енню  святкового вигляду, бо воно планується 
використовуватись не тільки як  зал для проведення занять з дітьми, а  як  і концертна зала, 
зал для проведення зборів та  конференцій. М атеріали для виготовлення натяж ної стелі та  
освітлення ми придбаєм о за рахунок фонду К онкурсу, роботи виконаємо самостійно. 
П ридбання м атеріалів для облаш тування підлоги буде виконуватися за  рахунок фонду 
К онкурсу, а його встановлення за  рахунок власних коштів.
5 .С тво р ен н я  ц е н т р а л ь н о ї стін и (сц ен и ). М атеріали для виготовлення центральної стіни 
(сцени) ми придбаємо за рахунок фонду Конкурсу, роботи виконаємо самостійно. 
б .О б л а ш ту в а н н я  п ідл оги  виконаємо власними силами.
7. О б л а ш т у в а н н я  с п р а в ж н ь о ї сту д ії заверш ить закупівля меблів та інвентарю  (за 
рахунок кош тів фонду конкурсу). До ц ієї роботи будуть залучені партнери -  
співробітники К К Д Н З № 207, батьки дітей , які будуть навчатися у цій студії, а також  самі 
діти. О бладнання та інструменти( перелік додається) зможуть створити саме ту 
атмосферу, яка  необхідна для розвитку творчих, м узичних здібностей дітей, п ідтримувати 
у тонусі педагогів закладу для використання у своїй роботі інноваційних методів для 
виховання зростаю чого покоління. Д ля цього ми закупимо меблі, ком п’ютерну, 
електронну та  побутову техніку, м ’який  інвентар(ш тори, килим), фурнітуру для пош иття 
ш тор, які пош иє організація-партнер, закупимо музичні іграш ки, які д іти  розставлять у 
ш афи та полички

П очатком  роботи студії буде святковий концерт за  участю  дуету Д а т и  Зарічної та 
О лександра Зю бровського, автора та виконавця С ергія Больш енка, які є лауреатами 
М іж народного конкурсу пісні та  творчості «Чорнобильські мотиви» з залученням  
вихованців дош кільного закладу, які являю ться багаторазовим и лауреатами районного 
конкурсу «Інгулецькі зіроньки», їх  батьків та жителів м ікрорайону(додаток 6).

О ціню вання результатів роботи буде щ орічний музичний фестиваль, який буде 
заплановано у річном у плані роботи ДН З з початком  нового навчального року.



2.4. Очікувані результати проекту

Створенння студії «Сузір’я талантів» відповідає Стратегічному плану розвитку 
міста Кривого Рогу на період до 2025 року і дозволить підтримувати інноваційні методи 
освіти та виховання зростаючого покоління, прищеплювати естетичний смак, розвиватиме 
необхідність подальшого задоволення культурних потреб мешканців Інгулецького 
району.

Проект покликаний прийти на поміч батькам, які мають проблеми у спілкуванні та 
взаємовідносинах з дітлахами, а саме дасть змогу взяти участь у спільній культурно- 
дозвіллєвій діяльності, що, безперечно зближує і сприяє встановленню позитивної 
міжоеобистісної комунікації у родинах, а це сприятиме у міжособистісних контактах та 
продуктивної співпраці в різних видах культурно-дозвіллєвої діяльності між батьками, 
дітьми та педагогами.

Покращаться умови дозвілля дітлахів та їх залучення до проведення та участі у 
мистецьких заходах, концертах, творчих конкурсах, фестивалях та різних культурно- 
дозвіллєвих заходах.

Приверне увагу громадськості, а саме батьків дошкільнят до проблем та 
перспектив розвитку інноваційних методів культурної освіти підростаючого покоління 
свого району.

Надасть можливість педагогам та вихованцям садочка працювати в комфортних 
умовах та сприятиме залученню молодих фахівців у заклад за рахунок забезпечення 
якісних умов праці.

Збереження матеріалів та обладнання студії, підтримання її у належному вигляді 
відповідно до існуючих норм і правил відбуватиметься за рахунок балансоутримувача.
Для подальшого розвитку студії планується залучити якомога більше беиефіціарів:
Для дітей:

Створення дитячого оркестру за креативною концепцією творчого навчання Карла 
Орфа «Гамма до мажор», в якому діти навчаються гри на музичних та шумових 
інструментах.

Музично-розвивальний гурток «Зірнички», метою якого буде розвиток музичних 
та творчих здібностей дітей за допомогою різних видів музично-ритмічної діяльності, 
навчання музичної культури та сприяння формуванню загальної культури.
Вокальний гурток «Домісолька» для розвитку вокальних здібностей та навичок культури 
співу.

Театральний гурток для розвитку артистичних здібностей.
Для дорослих:

Концерти, слухання, музичні вистави, ярмарки, благодійні акції, кругли столи, 
вечорниці, ранки, урочисті збори, школи молодих батьків, творчі майстерні, майстер- 
клаеи.
Збагачують різнобічними музичними враженнями, розширюють їх музичний та 
культурний досвід, поліпшують взаємовідносини у родині.
Для педагогів;

Засідання педагогічних рад, круглих столів, зборів, засідань методичних рад 
району та міста.
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Додаток 4

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2
загальних батьківських зборів 

комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №207

від 05 травня 2016 року м. Кривий Ріг

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Презентація конкурсу-проекту місцевого розвитку «Громадський бюджет» та «Створення
музичної студії «Сузір'я талантів» на базі ККДНЗ № 207.

/Завідувач ККДНЗ №207/
Присутні: 45 чол.

Слухали

Керівника дошкільним навчальним закладом Алєксєєву Н.О., яка презентувала нову ініціативу 
для громадськості міста -  конкурс проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», що 
планується реалізувати протягом 2016 року. Конкурс передбачає виділення коштів з міського бюджету на 
реалізацію проектів громадськості міста та відзначила, що реалізація проекту буде здійснюватися на базі 
дошкільного закладу, що має певні плюси: проект допоможе відремонтувати приміщення музичної 
зали та перетворить її у музичну студію, що надасть можливість кожній дитині розкрити свою 
творчість і талант у театральній та музичній діяльності.

Виступили

Представник Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
Шиманський. Він відзначив, що умови участі у цьому проекті відповідатиме Стратегічному плану 
розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року та пріоритетам Конкурсу. Також було відмічено, що 
особливість даної ініціативи в тому, що рішення щодо вибору проектів-переможців прийматиметься 
безпосередньо мешканцями міста і тому обрано саме КККДНЗ №207, який відвідує більше 150 
дітей, що надає перевагу для того, щоб стати переможцями цього конкурсу. Шиманський звернувся 
до адміністрації закладу та до батьків з пропозицією підтримати їх у спільній реалізації даного 
проекту.

Батько вихованця групи №8 Пилипенко А.Д.., який висловився, що діти дійсно потребують 
уваги в створенні такої музичної студії в закладі для розвитку їх музичної творчості, талантів і 
обдарованості та запропонував допомогу в виготовленні рекламних оголошень, візитівок та 
розповсюдженні їх серед мешканців району.

Голова батьківського комітету закладу М ацук К.Е, яка наголосила про те, що в районі 
недостатньо установ для розвитку музичної творчості дошкільнят і тому виразила підтримку у 
необхідності створення такої студії для наших дітей саме на базі цього закладу.

Ухвалили
Підтримати ініціативу Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
у участі в конкурсі - проекті місцевого розвитку «Громадський бюджет» та «Створенні музичної 
студії «Сузір'я талантів» на базі ККДНЗ № 207.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова батьківських зборів 
Секретар батьківських зборів
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Інформацію про підтримку проекту дивіться на сайті ДНЗ 
ІКр;//кбп2207.dnepredu.com/uk/site/index.html

л ДО УВ А ГИ  М Е Ш К А Н Ц ІВ  М ІК Р О В Ш Щ И Ш Ш Ш Ш ! 
Просимо всіх підтримати

Всеукраїнську громадську організацію інвалідів
"Союз Чорнобиль України" 

у конкурсі проектів міського розвитку "Громадський бюджет"
Метою проекту є створення 

музичної студії «Сузір'я талантів» на базі ККДНЗ № 207, 
яка буде забезпечувати змістовне дозвілля та здобуття 
дошкільнятами музично-естетичного розвитку, виховання 
любові до української культури, виявлення творчих, 
діяльних, обдарованих дітей та подальшого задоволення 
культурних потреб мешканців Інгулецького району.



ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТА КРИВОГО РОГУ 
ВСЕУРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"

g r o t  —  V 
СО Ю З Ч О Р Н Ш И П Ь  

УІСРДІНН’

и

Конкурс проектів місцевого розвитку 
"Громадській бюджет"

Проект "Створення музичної студії 
Сузір'я талантів" на базі ККДНЗ № 207

"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
м.Кривий Ріг 
пр.Південний ,1 
офіс 216

e-mail: souzchernobi--ing@mall.ru

Комунальний комбінованй 
дошкільний навчальний заклад № 207

м.Кривий Ріг 
вул.Мануїльського 6 "А"

сайт: http://kdnz2Q7.dnepredu.com/uk/site/index.html 
e-m ail: kdnz207@ukr.net

mailto:ing@mall.ru
http://kdnz2Q7.dnepredu.com/uk/site/index.html
mailto:kdnz207@ukr.net


I I I  районн 
дитячий пісенний фестиваль-крнкурс

«ітсуясЕ%[<ьхі зітоткх»

диплом
с о о с к я

є т ь с я

ш я <Е<и іь к я
я ш ш я ї н я  ш я т ш я з с

Я Ж Ж Ж Я С ІХ  ГФШЮШЯ
Комунальний комбінований 

дошкільний навчальний заклад № 207 
(керівник Олена Каращук)
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Завідувач відділу культури
Толова журі:
Завідувач від 
виконкому Інгумцькрї

^  12 грудня 2014 року
м. Кривий Фіг
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Загальний бюджет проекту 
"Створення музичної студії "Сузір’я талантів на базі ККДНЗ №207"

№
з/п

Захід Стаття витрат Розрахунок
статті витрат

Джерела фінансування
Фонд
Конкурсу

Заявник Партнери

1
Проведення
інформаційної
кампанії

Розпечатка листівок, 
візитівок, плакатів 0,00 0,00 0,00 0,00

Розклеювання флаєрів, 
плакатів 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Підготовка 
приміщення до
ремонту

Демонтаж 
обладнання та
матеріалів:
електрообладнання 76,00 0,00 76,00 0,00
стельового плінтуса 84,40 0,00 84,40 0,00
лінолеуму 801,58 0,00 801,58 0,00
підлогового плінтусу 67,52 0,00 67,52 0,00
олійної фарби 91,20 0,00 91,20 0,00
шпатлівки 985,60 0,00 985,60 0,00
шпалер 563,20 0,00 563,20 0,00

заміна електромережі, 
заміна коробок, 
розеток , вимикачів

5000,00 0,00 5000,00 0,00

Разом: 7669,50 0,00 7669,50 0,00

і
і
| 3

Ремонт
приміщення

Закупка будівельних 
матеріалів( перелік у 
проекті)

40000,00 40000,00 0,00 0,00

Виконання 
ремонтних робіт

встановлення дверної 
рами, дверей 1000,00 0,00 1000,00 0,00

обробка стін
протигрибковим
засобом

352,00 0,00 352,00 0,00

|
'і

грунтовка стін під 
шпатлівку

352,00 0,00 352,00 0,00

| шпатлівка відкосів 320,00 0,00 320,00 0,00

і шліфовка відкосів 261,00 0,00 261,00 0,00
І шпатлівка стін під 

шпалери 1408,00 0,00 1408,00 0,00

шліфовка стін під 
шпалери 668,80 0,00 668,80 0,00

встановлення
перфокутка 180,00 0,00 180,00 0,00



грунтовка стін під 
ш палери

--гг
352,00 0,00 352,00 0,00

поклейка ш палер на 
стіни

1760,00 0,00 0,00 3760,00

поклейка ш палер на 
відкоси

270,00 0,00 0,00 270,00

Разом: 46223,80 40000,00 4893,80 2030,00

4
Облаштування
стелі

В становлення плівки 
ПВХ

5000,00 0,00 5000,00 0,00

придбання люстри та 
точкових світильників

10000,00 10000,00 0.00 0,00

Разом: 15000,00 10000,00 5000,00 0,00

5
Створення 
центральної стіни  
(сцени)

В становлення
гіпсокартонної
конструкції

1000,00 0,00 1000,00 0,00

Разом: 1000,00 0,00 1000,00 0,00

6
Облаш тування
підлоги У кладання ДВП 1550,00 0,00 • 1550,00 0,00

У кладання лінолеуму 1860,00 0,00 1860,00 0,00

.
встановлення плінтусу 500,00 0,00 500,00 0,00

Разом: 3910,00 0,00 3910,00 0,00

7
Облаштування
студії Закупка меблів 50500,00 50500,00 0,00 0,00

Закупка комш отерної, 
електронної та 
побутової техніки:

77000,00 77000,00 0,00 0,00

ІІ _

Закупка мякого 
інвентарю , фурнітури) 
килим, ш тори)

16500,00 16000,00 0,00 500,00

пош ив ш тор 1000,00 0,00 0,00 1000,00
11 Заупка м узичних 

іграш ок
6500,00 6500,00 0,00 0,00

Р азом : 151500,00 150000,00 0,00 1500,00
В сього Д6003,30 200000,00 22473,30 3530,00

В сьго  за  п р о ек то м  / /  /  226003,30
Підпис керівника проекту

Підпис керівника оргд

і  О. С  6  . .2 О  / ф

■ ' с  о д " , - і о / о



ДОДАТКИ
до

проекту
«Створення музичної студії 

« Сузір'я талантів » 
на базі ККДНЗ № 207»



РЕЗЮМЕ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

і. Керівник юридичної особи та керівник проекту

Прізвище, ім’я та по батькові: Шиманський Олександр Степанович

Наукового ступеню немає. Нагороди -  Орден «За заслуги» III ступеня, ме
даль «Захиснику Вітчизни», відзнака голови облдержадмістрації «За розви
ток регіону», нагрудний знак «За заслуги перед містом» III ступеня, знак на
родної пошани «За громадський подвиг», медаль «Преподобних Антонія і 
Федосія Києво -  Печерських».

Базова освіта -  Криворізький гірничо-рудний інститут, 1976 рік.

Досвід професійної діяльності -  Провідний інженер по технічному нагляду 
за експлуатацією та ремонтом виробничих будівель та споруд на
Південному гірничозбагачувальному комбінаті.

Уміння та навички, які стосуються проблематики проекту -  
досвід проектування, ремонту та реконструкції приміщень,
досвід ідейно-патриотичного виховання молоді.

Публікації за останні два роки. В газеті «Чорнобилець 
Придніпров'я»

Телефон для зв’язку/факс, e-mail.
Тел./факс-2 1  09 69 
067 539 47 57
050 520 55 40
e-mail: souzchemobl-ing@mail.ru

mailto:souzchemobl-ing@mail.ru


П Р О Т О К О Л  ПРО НАМІРИ 

СПІЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

№ ^  від -> О їм 20 і 6

Інгулецька районна організація міста Кривого Рогу всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» (далі -  Учасник 
Конкурсу) в особі голови обєднання О.С. Шиманського, з одного боку, та 
Комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №207 в особі 
завідувача Алєксєєвої Н.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, 
дійшли згоди та вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні, технічні, фінансові можливості для 
підготовки й реалізації проекту «Створення музичної студії «Сузір'я 
талантів» на базі ККД Н З № 207»

2. Розподілити обов’язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов’язання:

2.1.1. Демонтаж обладнання та м атеріал ів :

-  електрообладнання;

-  стельового плінтуса;

-  лінолеуму;

-  підлогового плінтусу;

-  олійної фарби;

-  шпатлівки;

-- ш п а л е р ;

-  перенесення електричних коробок.

2.1.2. Виконання ремонтних робіт:

-  встановлення дверної рами, дверей;

-  обробка стін протигрибковим засобом;

-  грунтовка стін під шпатлівку;

-  шпатлівка відкосів;

Додаток 2
до Форми проекту



2 .2 .

шліфовка відкосів; 

шпатлівка стін під шпалери; 

шліфовка стін під шпалери; 

встановлення перфокутка;

грунтовка стін під шпалери; 

поклейка шпалер на стіни; 

поклейка шпалер на відкоси.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207

бере на себе такі зобов’язання:

2.2.1. Закупка матеріалів:

-  щітки для ремонту;

-  клей для лінолеуму;

-  поклейка шпалер на стіни;

-  поклейка шпалер на відкоси.

-  шпателі для ремонту.

-  фурнітура для пошиву штор(зажими, тасьма, нитки);

-  пошив штор.

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеної і
підпис що є складовою частиною цього протоколу.

ника

артнера

Дата ' , £> і , £.£  ■/£

Дата Р Р- (9$. 990 Р  6 ,

І« дошкільний
! ! НАВЧАЛЬНИЙ

ЗА К Л А Д  № 20 7

/ о



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ-ПАРТНЕРА

Додаток З

до Форми проекту

Партнер
Повна офіційна назва 
організації- партнера

Комунальний комбінований 
дошкільний навчальний заклад №207

Місце розташування м. Кривий Ріг, Інгулецький район
Юридичний статус
Офіційна адреса м. Кривий Ріг, вул. 

Мануїльського,6А

Особа для зв’язку Алексеева Наталія Олександрівна
Телефон 406-93-00, 097-458-46-71
Факс —

Адреса електронної пошти Kdnz207@ukr.net

Кількість штатних 
співробітників (постійних та

50 чоловік

Роль у підготовці цього
проекту

На базі даного закладу буде 
реалізовуватися проект, 
проводитиметься ракламна та 
інформаційна кампанія

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера щодо 
реалізації проекту

-------------- ---------------------------------- /

Інформування громадськості з 
питань проведення конкурсу. 
Виділення приміщення для 
створення музичної студії. 
Виконання, ремонту приміщення: 
придбання інструментів для 
ремонтних робіт (щітки, шпателі), 
клею для наклеювання лінолеуму. 
Поклейка шпалер на стіни. 
Поклейка шпалер на відкоси. 
Закупівля фурнітури для штор. 
Пошив штор.

К ер івн и к  Ш§)|Ц
Ю.1

тёщшка

_ Місце
ІН>

!/£[ КО!
' V  /  КОМБІНОВАНИЙ 
і?  ДОШКІЛЬНИЙ 
І і  І НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД №207 .§ /

І Ж .  ж  
\

Чзов •
іартнера

Дата '/$ ' & 3 . 20 /̂ 0
/и с и  0 . Є ,

Дата /С  д 6 ■
д е , / ґ

mailto:Kdnz207@ukr.net


Список мешканців міста Кривого Рогу, які підтримують цей 
проект, що реалізуватиметься за рахунок коштів міського бюджету

у 2016 році.

«Створення музичної студії «Сузір'я талантів» на базі ККДНЗ №207»

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх 
персональних даних в Базі персональних даних Криворізької міської ради та її 
виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних 
даних’’ від 01.06.2010 року Мо2297~УІ. Забороняю надавати інформацію третім
особами без моєї згоди.

№ з/п ПІБ Адреса проживання Серія та
№
паспорту

Підпис

1. Трифонова Тетяна Тимофіївка пр-т Південний, 26/36 AM
№107134

2. Афанасьева Поліна Тимофіївна пр- т. Південний,
20/51

AM
№300243

п J. Величкевич Валентина 
Миколаївна

вул. Подлепи, 48/2 AM
№241275 А A

4. Нелупенко Тетяна Миколаївна вул. Ярославська, 4/4 АО
№062910

5.. вуд.Мануїльського,
/1 /"’ О4/з 6

АРІ
№554365 k i  г

6. Боровкова Олена Миколаївна пр-т.Південний, 26/4 AM
№773157

7. Ігнатенко Ірина Костятинівна вул.Прохолодна, 54 АН
№921460

8. Безпалько Валентина 
Степанівна

вуд.Переяслівська,
20/6

• AK 
№551865

9. Ганіна Наталія Іванівна вул. Революційна, 
36/14

EO
№717267

10. Давиденко Людмила
Михайлівна

вул. Затонського, 63 AM
№300032 ж

11. Кузьміч Я на Станіславівна вуд.Мануїльського,
12/5 6

AH
№639454

12. Панченко Олена Вікторівна вул.Гжатська, 3 AM
№773917 ' Щ г '

13. Рущипська Оксана 
Олександрівна

вул.Груні Романової,
15/17

MC
№119653

14. Дробот Ксенія Сергіївна вул.Переяславська,
19/5

AH
№899588 P 0 . h

15. Блажкова Світлана Юріївна вул.Кармелюка, 29/34 AE
№278245 f a x j j j f v

16. Ганіна Людмила Андріївна вул.Груні Романової,
20/32

AH
№874036 т к /

17. Мокрицька Катерина 
Миколаївна

вул.Кронштадтська,
47/7

AM
№241665

18. Мовчан Любов Миколаївна вуз <. Мануїльського,
12/22

AE
№278084

і



19. Мовчан Валерій Михайлович | вул.Мануїльського.
12/22

АЕ
№036052

«

ё Л к ч
20. Компанієць Катерина 

Григорівна
вул.Подлепи, 32/31 АН

№664547
21. Березюк Віктор Павлович гір -т.Південний, 43/21 АК

№024735 '< & y
22. Орленко Світлана Анатоліївна вул.Мануїльського,

2/51
AM

№772843 /1
23.

Мануйленко Ольга Валеріївна
вул.Подлєпи, 8/25 ‘ АО 

№280556 Q / i
24. Солодко Катерина 

Станіславівна
вул.Кармелюка, 13/48 АН

№874036 С
25. Самойлова Галина Вікторівна вул. Затонського, 22 НА

№283884 с
26. Симезенко Яніна 

Володимирівна
вул .Мануїльського, 
30/9

АН
№542910

27, Бушинська Світлана Петрівна вул.Подлєпи, 51/11 AM
№107348 С

28. Івасюк Лариса Григорівна вул.Мануїльського, 
11/5

AM
№107517



витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

оеіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті .11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
фізичних оеіб-підприємців та громадських формувань" на запит; ШИМЛНСЬЬ 
ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ від 17.03.2016 за №21785998 с т а н о м  на 17.05.?. 
відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 334 52440
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, є ;,г. 
оеіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТА 
КРИВОГО РОГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ", "ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТА 
КРИВОГО РОГУ ВГОІ ”СЧУ"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності:
відомості відсутні
ідентифікаційний код юридичної особи:
33452440
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого палежи 
державне підприємство або частка державну статутному капіталі юридичної ост 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцез находження юридичної особи:
50026, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ „, МІСТО КРИВИЙ РІГ, ІНГУЛЕЦЬКИЙ Ь/ДІС 
ПРОСПЕКТ ПІВДЕННИЙ, 1, ОФІС 216
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі прізвище, їм 'я. по 
батькові, місце проживання, якщо засновник -  фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник -  
юридична особа:
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, індекс 50000, Дніпропетровська обл., місто Крон. 
Ріг, Інгулецький район, розмір внеску до статутного фонду - С.-л 
грн.; "КІНЦЕВИЙ ВЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ ВІДСУТНІЙ"
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Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу.і та п, 
дату закінчення його формування:
О .00 грн.
Види діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
Відомості про органи управління юридичної особи:
КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноваж ених предано •• ; 
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 юриднчи 
особи:
ШИМАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ - підписань, ШИМАНСЬКИЙ СЛЕША) 
С Т Е П А Н О В И Ч  - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи - у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи б\ 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію  
юридичних осіб, фізичних оеіб-підприємців та громадських формувань": 
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному держ авному реєстрі 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу -  у р а з , ,  

державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинност і  Зако"< 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних оеіб-підприємців не
громадських формувань
14.04.2005, 21.04.2005, 1 227 120 0000 002408
Дата державної реєстрації, дата та помер запису в Єдиному державному реєстр 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в р е з у л ь т а т і
перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на 
підставі модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкру т, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
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Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, су о 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, дня заявления 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, пи.к 
для його внесення: 
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної о< < 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа 
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правоиаступників: повне найменування та місцезітходж  
юридичних осіб-правопаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесено: 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції 
Дніпропетровської області
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 коле 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на облік}’:
22.04.2005, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 216806 

. 2005, 4420, к р и в о р і з ь к а  -.п і в д е н н а  о д п і г у д ф с  у
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН М . К Р И В И Й  Р І Г ; , 

33~3с?98 'дані про взяття на облік як платника податків;
ІЗ. -:*Г. 2005, 0414045716, КРИВОРІЗЬКА ПІВДЕННА ОДПІ ГУ ДФС У 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ {ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН М.КРИВИЙ РІГ), 
39738353 {дані про взяття на облік як платника єд и н о го  в н е с к у ! -

Не піддягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07. 2.013 № і0 6-VII 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку 
проведенням адміністративної реформи”
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань", у  зв'язку’ з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імен: т 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні

*
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Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридигпої ■■сс-'т 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно а 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
9 4 . 9 9  Діяльність інших громадських організацій, н .  в .  і .  у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ршик\ 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльного:;
0 4 1 4 0 4 5 7 1 6 ,  1

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем  
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 
в ід о м о с т і  в і д с у т н і

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
+330564210969, SOUZ@CTVNET.DP.UA
Дата та час формування витягу:
17.03.2016 1 0 : 3 4 : 4 6

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підпрнємцій та громадських ф. >; 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб , фізичних осі& индгф паїців т а  ; ,і,
формувань та зареєстрованих д о  01.07^2004 та не включених д о  Є диного держ авного реєстру юрили—а 
фізичних осіб-підприєм ціг “  ... в 0 рГан{ виконавчої влади, в
проводилась державна реєс

Реєстраційна служба 
Криворізького міського 
управління юстиції 
Д н і иропетровської області.
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серія ло, С / Ш Д С Щ и ' І > 0  №  563061

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТА 

КРИВОГО РОГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ

УКРАЇНИ"

Місцезнаходження юридичної 50026, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 
особи МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОСПЕКТ

ПІВДЕННИЙ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код юридичної 33452440 
особи

Місце проведення 
державної реєстрації

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата проведення 
державної реєстрації

14.04.2005

Підстава (підстави) заміни зміна найменування юридичної особи
свідоцтва про державну 
реєстрацію

Дата заміни свідоцтва про 
державну реєстрацію

21.05.2010
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Номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб та ф ізичних 
оеіб-підприємців про заміну 
свідоцтва про державну 
реєстрацію

1227  105 0004 002408

Державний реєстратор ПАВЛЕНКО В. В.
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«ПРИЙНЯТО»
Рішенням звітно-виборчої конференції 
громадської організації

Протокол Центральної Ради 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль України»
від 29 січня 2010 р.

С Т А Т У Т  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ІНГУЛЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА КРИВОГО РОГУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ»

«Союз Чорнобиль України» 
Інгулецького району 
м. Кривий Ріг
Протокол №6 від 20.03.2010 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

£Д>Ю,Б. Андреев

м. Кривий Ріг
2010 р. 1



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Інгулецька района організація міста Кривого Рогу Всеукраїнської громадської 
: : ззиванії інвалідів „Союз Чорнобиль України'' (далі „Союз”)  об'єднує інвалідів з 
числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа 
часників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань 

з д  час трудової діяльності або служби, батьків, діти яких постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, ветеранів ліквідації аварії на ЧАЕС. Громадян, що по
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ядерних випробувань і 
осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або 
служби, членів сімей загиблих та померлих учасників ліквідації та потерпілих від 
наслідків аварії на ЧАЕС і членів сімей загиблих та померлих учасників ядерних ви
пробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової 
діяльності або служби, які об'єдналися для здійснення заходів щодо соціального за
хисту, реабілітації зазначених вище інвалідів, залучення їх до суспільно корисної 
діяльності, занять фізичною культурою і спортом, для захисту законних соціальних, 
медичних, економічних та інших спільних інтересів, вирішення проблем, 1 з
іварією на ЧАЕС, та для реалізації своїх нрав і свобод усіх вищезазначених осіб.

1.2. «Союз» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного 
законодавства, статуту Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорно
биль України» і цього Статуту.

1.3. Свою роботу «Союз» будує на підставі творчої ініціативи та самодіяльності на 
принципах законності, гуманності, милосердя, гласності, добровільності, 
рівноправності його членів.

1.4. Діяльність “Союзу” здійснюється в тісному співробітництві з державними, 
громадськими, релігійними органами та організаціями, професійними спілками, 
політичними партіями і рухами. Діяльність “Союзу” поширюється на територію Інгу- 
лгиького району міста Кривого Рогу.

1.5. «Союз» може входити до інших громадських організацій на засадах колектив
ного члена, підгримувати зв 'язки із закордонними та міжнародними організаціями, ор
ганами, фондами, спілками, підприємствами тощо. «Союз» на основі договору 
співпрацює з Міжнародною організацією “Союз Чорнобиль” для реалізації статутних 
завдань.

1.6 «Союз» є правонаступник іромадської організації «Союз Чорнобиль України» 
Інгулецького району міста Кривого Рогу.

2. М ЕТА  ТА ЗАВДАНИМ “ С О Ю ЗУ ”

2 і . Метою діяльності „Союзу” є здійснення заходів щодо сприяння соціального 
захист} та реабілітації Інвалідів, зазначених у п. 1.1. Статуту, залучення їх до 
су спільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, захист законних 
• ж есів і надання допомоги членам „Союзу”, зазначеним у п. п. 1 .1, та 4.2, цього Ста- 

тугу. їх сім’ям у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних 
штеріальних ’ та інших проблем.

1 І , повними завданнями «Союзу» є:



2.2.1. Збір та систематизація інформації про громадян України, постраждалих 
внаслідок атомних катастроф, аварій та випробувань, заради досягнення мети, 
передбаченої в п. 2.1. цього Статуту .

2.2.2. Вивчення та використання досвіду закордонних держав у здійсненні 
соціальної, медичної та матеріальної реабілітації громадян, що постраждали внаслідок 
атомних аварій. Закріплення та розвиток співробітництва з закордонними громадськи
ми та благодійними організаціями, екологічними рухами, науковими колами тощо.

2.2.3. Сприяння виконанню і підготовці державних та відомчих рішень і програм з 
питань соціально-побутового та медичного забезпечення громадян, а також інших 
цільових програм з ліквідації різних наслідків Чорнобильської та інших ядерних ката
строф і випробувань.

2.2.4. Участь у проведенні громадських експертиз з різних напрямків атомної і 
енергетики, радіаційного стану із залученням належних фахівців відповідного 
профілю.

2.2.5. Відновлення історії праці, мужності та самовідданості людей у зоні 
Чорнобильської катастрофи. Інформування населення про свої ідеї та цілі.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ “СОЮЗУ”

Для виконання статутних завдань “Союз” у встановленому порядку;
3.1. Здійснює;
3.1.1. заходи щодо сприяння соціального захисту;
3.1.2. заходи щодо сприяння реабілітації інвалідів, зазначених у п. 1,1. Статуту;
3.1.3. заходи щодо залучення інвалідів, зазначених у п. 1.1. Статуту, до суспільно 

корисної діяльності;
3.1.4. заходи щодо занять інвалідів, зазначених у п. 1.1. Статуту, фізичною куль

турою і спортом;
3.1.5. захист законних інтересів і надання допомоги членам „Союзу”, зазначеним у

п. п. 1.1. та 4.2. цього Статуту, їх сім'ям у вирішенні соціально-побутових, медичних, 
економічних (матеріальних) та інших проблем. «Союз» є одержувачем гуманітарної І 
допомоги.

3.2. Бере участь в обговоренні і розробці проектів законів та інших нормативних 
актів відповідно до статутних завдань.

3.3. Виступає в установленому законодавством порядку в державних судових ор
ганах як позивач із захисту прав та інтересів членів “Союзу” і створених “Союзом” 
підприємств та госпрозрахункових організацій з правами юридичних осіб.

3.4. Представляє та захищає права та законні інтереси членів “Союзу” в держав
них та громадських органах.

3.5. Вносить пропозиції до органів державної влади й управління щодо по
ліпшення існуючого законодавства України про Чорнобильську катастрофу.

3.6. Сприяє поліпшенню житлових умов, побутового і медичного обслуговування 
громадян, які потерпіли від атомних аварій, а також в наданні їм путівок до санаторно- 
оздоровчих закладів.

3.7. Взаємодіє з органами охорони здоров'я в державі й  за кордоном з питань 
створення діагностичних, лікувальних, реабілітаційних медичних та оздоровчих 
центрів.

З



З 8. Створює організації і благодійні фонди, медичні, юридичні та інші експертні 
групп для реалізації програм, що забезпечують виконання статутних завдань “Союзу”.

3.9. -.Союз» є одержувачем гуманітарної, медичної допомоги. Надає допомогу 
членам "Союзу” відповідно до статутної діяльності.

3.10. Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом
орення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи,

: ю нов у є підприємства у порядку, встановленому законодавством.
З 11 Засновує засоби масової інформації і створює тематичні експозиції та музеї 

на благодійній основі.
3.12. Проводить різні заходи щодо сприяння соціального захисту, реабілітації, за- 

дучення до суспільно-корисної діяльності та занять фізичною культурою і спортом 
інвалідів, лекційно-освітню роботу, культурно-масові і видовищні заходи ( виставки, 
концерти, радіо і телепередачі) на благодійній основі для всіх членів організації зазна
чених в пункті 1.1.

5.13. Сприяє охороні навколишнього середовища.
3.14. Встановлює ділові контакти із зарубіжними та міжнародними фірмами, 

організаціями, установами, приватними підприємствами, благодійними фондами тощо 
для здійснення своєї статутної діяльності.

4. ЧЛЕНСТВО В „СОЮЗІ”

4.1. Членство в “'Союзі” -  фіксоване індивідуальне. Члени “Союзу” мають по
зичення встановленого зразка.

4.2. Членами „Союзу” можуть бути інваліди з числа громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ядерних випробувань і 
осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або 
служби, батьки, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветера
ни ліквідації аварії на ЧАЕС та громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, учасники ядерних випробувань і осіб, що підпади під дію іонізуючих 
випромінювань під час трудової діяльності або служби, члени сімей загиблих та по
перлих учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і члени сімей 
;аі іїОЛИХ та померлих учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію 
іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, які визнають Ста
ти  ..Союзу” та приймають активи)7 участь в діяльності „Союзу” та його заходах,

4.3. В “Союзі” може бути колективне членство. Колективні члени -  це колективи 
підприємств, установ, організацій, добровільних об'єднань громадян, які гуртують 
громадян, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, інших атомних аварій 
та випробувань, що визнають Статут “Союзу”. Вони приймаються до “Союзу” радою
Союзу”, на підставі поданої заяви.. Колективні члени реалізують свої права та 

обов'язки через своїх представників. Більш детальний порядок вступу колективних 
членів регулюється окремим Положенням, затвердженим Радою “Союзу”.

4.4. Прийом громадян у члени “Союзу” проводиться місцевим осередком (первин
ною організацією) на підставі поданої заяви.

4.5. Члени “Союзу” можуть бути виключені з його лав:
за поданою заявою -  індивідуального члена або колективу підприємства, установи, 
ггганізації, тощо; за порушення Статуту.
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Рішення про виключення членів “Союзу” приймається Радою або загальними зборами 
місцевого осередку (первинної організації) більшістю присутніх членів, обласною Ра
дою або Центральною Радою.

Рішення про виключення з “Союзу” може бути скасоване тільки Конференцією 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Рішення Конференції з питань виключення, з “Союзу” є остаточним.
4.6. Кожний член “Союзу” сплачує вступний (одноразово) та щорічний членські 

внески.
4.7. Розмір та порядок сплати вступного і членських внесків визначаються від

повідним Положенням, затвердженим Радою “Союзу”.

5, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ «СОЮЗУ»

5.1. Члени “Союзу” мають право:
5.1.1. Обирати й бути обраними до керівних та контрольних органів “Союзу”.
5-1.2. Приймати снасть у роботі керівних органів “Союзу” та його місцевих

осередків.
5.1.3. Звертатися до керівних органів “Союзу” за захистом та підтримкою своїх 

лоав та інтересів.
5.1.4. Користуватись матеріальною базою “Союзу”, одержувати допомогу для 

вирішення загально чорнобильських та індивідуальних проблем, одержувати вичерпну 
нформадію про діяльність керівних органів “Союзу”.

5.2. Члени “Союзу” зобов’язані:
5.2.1. Зберігати та зміцнювати єдність Чорнобильського руху.
5.2.2. Надавати максимально можливу допомогу або підтримку кожному чорно

бильцю, який цього потребує.
5.2.3. Виконувати Статут “Союзу”. Сплачувати членські внески.
5.2.4. Сприяти у роботі щодо інформування населення з питань Чорнобильської 

трагедії та її наслідків.
5.2.5. Брати участь у боротьбі за збереження природного середовища та за вижи

вання людства.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ТА СТРУКТУРА 
“СОЮЗУ”

6.1. “Союз” будується за територіальним принципом. Його основу складають міс
цеві осередки (первинні організації), що утворюються за місцем роботи або за місцем 
проживання громадян та осередки, які не мають статусу організації інвалідів.

6.2 Сукупність місцевих осередків (організацій) “Союзу”, розміщених на одній пев
ній територіально-адміністративній одиниці (район), може бути представлена в “Сою
зі“ тільки однією, об’єднуючою організацією (осередком) “Союзу”.

6.3. Усі осередки “Союзу” самостійні у вирішенні місцевих питань, якщо рішення 
не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту і підзвітні вищим ке
рівним органам “Союзу”.

6.4. Первинні організації “Союзу” об'єднуються в районну організацію.
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6.5. “Союз” - утворює за напрямками діяльності Комітети (організації) “Комітет з 
—згань правового захисту інвалідів”, “Діти Чорнобиля” та «Вдови Чорнобиля».
Діяльність цих Комітетів регулюється Положеннями, затвердженими Радою “Союзу”.

6.6. “Союз” є юридичною особою після реєстрації у встановленому порядку. Він 
діє на підставі цього Статуту.

6.7. “Союз” у своїй статутній діяльності використовують символіку, гімн, прапор з 
гозволу Центральної Ради Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чо~ 
гнобиль України».

6.8. Керівні органи:
- Конференція;
- Рада «Союзу»;
- Голова «Союзу»( він же Голова Ради);
-  іірСШЛШПЛ,

- Ревізійна комісія.
6.8.1. Вищим керівним органом “Союзу” є Конференція, яка скликається не рі,дше 

: лного разу на рік, а звітно-виборча Конференція -  один раз на п'ять років.
Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Ради «Союзу»;, або на 

-лгогу не менш ніж 25% членів “Союз”'.
6.8.2. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менше 

•' і °С. членів “Союзу”. Рішення Конференції приймаються Простою більшістю ГОЛО"
.* З =3V  і О *

6.8.3. Про скликання і порядок денний Конференції оголошується за два тижні до 
відкриття. Норма представництва визначається Радою “Союзу”.

6.8.4. Компетенція Конференції “Союзу”:
утворює осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

"Союз Чорнобиль України»;
-  затверджує Статут, вносить зміни та доповнення до нього;
-  приймає рішення за звітом Голови “Союзу”;
-  обирає Голову “Союзу” -  він же Голова Ради “Союзу” -  терміном на 

п'ять років;
затверджує членів Ради “Союзу”;

-  обирає члена Ради Дніпропетровської обласної організації Всеукраїн
ської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України ” (як правило, 
ним обирається Голова «Союзу»);

обирає Ревізійну комісію “Союзу”;
-  визначає основні напрямки діяльності та затверджує програму “Союзу”;
-  затверджує фінансовий звіт Ради “Союзу”;
-  приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію “Союзу”,

у випадку ліквідації - обирає склад ліквідаційної комісії та приймає рі
шення про кошти та майно «Союзу».
Конференція має право приймати до розгляду інші питання діяльності “Союзу”.
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6.8.5. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або третини членів 
? __и у разі необхідності, але не рідше, ніж О Д И Н  раз на квартал.

6.8.6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь біль
ше половини членів Ради “Союзу”, рішення приймається простою більшістю голосів.

6.8.7. Рада “Союзу” підзвітна й підконтрольна Конференції “Союзу”.
6.8.8. Компетенція Ради “Союзу”:

-  координує і контролює діяльність усіх членів “Союзу” з реалізації ста
тутних завдань;

-  визначає повноваження Голови Ради “Союзу”;
-  затверджує з подання Голови «Союзу» Голову Комітетів “Комітету з 

питань правового захисту інвалідів”, “Діти Чорнобиля” та “Вдови Чорнобиля”;
-  затверджує плани і програми діяльності “Союзу”;
-  ухвалює заяви, звернення, резолюції з актуальних питань;

з метою виконання статутних завдань і цілей здійснює необхідну госпо
дарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових 
установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в 
порядку, установленому законодавством;

у період між Конференціями затверджує кошторис та порядок фінансу
вання “Союзу”;

-  у випадках порушення Головою “Союзу” (він же Голова Ради) статут
них функцій, використання посадового положення в корисних цілях, прийняття 
рішень, що завдають шкоди організації, припинає виконання обов'язків Голови 
організації (Ради), його повноважень до скликання позачергової Конференції. На 
період підготовки до позачергової Конференції Рада обирає Тимчасово Викону
ючого обов'язки Голови “Союзу”; (Ради), який складає свої обов'язки відразу ж 
після відкриття першого засідання позачергової Конференції “Союзу”.

6.8.9. Вищою посадовою особою “Союзу” є Голова “Союзу” (він же Голова Ради 
“Союзу”;). Він підзвітний Конференції та Раді “Союзу”. Він має постійний ман
дат делегата Конференції Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”.

6.8.10. Голова “Союзу”:
-  скликає засідання Ради, веде її засідання, організує виконання її рішень;
-  організує підготовку Конференції “Союзу” і питань, що виносяться на її 

розгляд;
-  представляє “Союз” у відносинах з державними і громадськими органі

заціями, політичними партіями, підприємствами, громадянами, а також у міжна
родних відносинах у відповідно до чинного законодавства України;

підписує установчу документацію заснованих Радою госпрозрахунко
вих підприємств, організацій, тощо;

координує діяльність місцевих осередків -  членів “Союзу”, сприяє роз
витку зв язків між ними, надає їм організаційну та іншу допомогу;

-  організовує і проводить благодійні акції;
-  підписує всі рішення Ради “Союзу”;.



6.8.11. Правління “Союзу” веде усю поточну роботу, пов’язану з виконанням ста
тутних завдань і цілей “Союзу”;. Працює відповідно до Положення, затверджено
го Радою “Союзу”.
6.8.12. Повноваження “Комітету з питань правового захисту інвалідів”, Комітету 
“Діти Чорнобиля” та Комітету “Вдови Чорнобиля” визначаються Положеннями,
затвердженими Радою “Союзу”.
6.8.13. Ревізійна комісія “Союзу” обирається Конференцією “Союзу” у складі Го
лови, Заступника Голови і членів комісії на п’ять років і здійснює контроль фінан
сової діяльності “Союзу”, а також обліку, зберігання, використання майна та ін
ших матеріальних цінностей.
6.8.14. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна тільки Конференції “Союзу”.
6.8.15. Порядок роботи і права членів Ревізійної комісії “Союзу” визначаються 
Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією “Союзу”.
6.8.16. Голова Ревізійної комісії приймає участь у роботі Ради “Союзу” з правом 
дорадчого голосу.

7. МАЙНО ТА КОШТИ “СОЮЗУ”,
7.1. “Союз” має право мати у власності:
- будівлі, споруди, житловий фонд;
- обладнання, інвентар;
- майно спортивного, культурно-просвітницького та оздоровчого призначення;
- інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої 

Статутом “Союзу”.
Власність “Союзу” охороняється законом.
7.2. Кошти “Союзу” складаються з:
- вступних та членських внесків членів “Союзу”;
- добровільних перерахувань державних, кооперативних та інших підприємств, 

громадських організацій, громадам України і інших держав;
- коштів, заповіданих, подарованих або пожертвуваних “Союзу”.
7.3. Кошти “Союзу” витрачаються на:
- реалізацію статутних завдань, надання матеріальної, медичної та іншої соціа

льної допомоги членам “Союзу”, а також громадянам, що постраждали від аварій на 
атомних об'єктах або в інших випадках дії іонізуючих випромінювань;

- будівництво об'єктів соціально-побутового, медичного, культурного і службо
вого призначення, санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих оздоровчих центрів, 
стадіонів, спортмайданчиків, житла і т.п.;

- заходи з охорони й оздоровлення природного середовища;
- оплату праці штатних працівників та залучених фахівців;
- організаційно-господарські та інші потреби ‘"Союзу”;
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- фінансування цільових програм “Союзу”;
- матеріальні заохочення найбільш активних членів "'Союзу5’.

7 4 Право розпорядження коштами та майном “Союзу” належить Голові «Союзу» 
же Голова Ради «Союзу»)
" 5 Фонд і розміри заробітної плати працівників штатного апарату “Союзу” ви- 
аються Радою “Союзу».

8. ПРАВОВИЙ СТАТУС “СОЮЗУ”
8 1. «Інгуде-цька района організація міста Кривого Рогу Всеукраїнської громад- 
■ ргашзацїї інвалідів „Союз Чорнобиль України” є осередком Всеукраїнської 
;лдської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Скорочена назва 
. лецька района організація міста Кривого Рогу ВГОІ «СЧУ».

8 2. “Союз” є юридичною особою, має самостійний баланс і свої рахунки в бан- 
лечатки, штампи, бланки, символіку та іншу необхідну атрибутику, зразки якої за- 
лжуються Центральною Радою Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
оз Чорнобиль України»; символіка реєструється у встановленому порядку.
8 3, "Союз”, створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгал- 
»кий облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової 
жпії.
8 4. "Союз” має право від свого імені укладати угоди, отримувати майнові й осо- 
і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбіт-
І. і  V- Л ’С/дТ-ї у /А1«

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ “СОЮЗУ”
- 1 Діяльність “Союзу” може бути припинена шляхом реорганізації (злиття, 
слання, розподілу) або ліквідації.
1 І Реорганізація “Союзу” може бути здійснена за рішенням Конференції.
: 3 Ліквідація “Союзу” здійснюється за рішенням Конференції або на підставі рі- 
ІЯ суду.

- - Кошти та інше майно “Союзу”, в тому 'числі у випадку його ліквідації, не мо
ле: ерозподілятись між його членами, а використовуються на благодійні цілі або 
:а:-: лься неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених чинним законо- 
б . м України, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

10, ЮРИДИЧНА АДРЕСА “СОЮЗУ” 
ала "Союзу”, Голова «Союзу» і Правління розміщується за адресою;

[26.  м. Кривий Ріг, пр. Південний 1, оф. 216.

11. ВНЕСЕННЯ З М ІН  Т А  Д О П О В Н Е Н Ь  Д О  С Т А Т У Т У  “ С О Ю З У ” 

міни та доповнення до Статуту «Союзу» вносяться рішенням Конференції “Сою-
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32. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут Громадсьь 
ізації "Союз Чорнобиль України” Інгулецького району м. Кривого Рогу.

/?/
ИЛПИС:

л^ і  ^  о  С £'уС -€ О '£■#?¥ ¥
І*чГ- - . /ГС  г  с  с о  / ^ і  #

40



о

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, дев’ятнадцятого травня дві тисячі 
десятого року.

Я, Терещенко М.С., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального окру гу.
засвідчую справжність підпису голови громадської організації “ШГУЛЕЦЬКОІ РАЙОННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА КРИВОГО РОГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ “СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ” Шиманського Олександра Степановича, який 
зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
^ з д ж і 0 плату-

о тіар/
ГЕРИВАТ НОТАРІУС
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ГУМАННІСТЬ І  МИЛОСЕРДЯ
УКРАЇНА

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ #
€  '

^О РГ А Н /з^

ивАливз “сж ш ящ ш ш ньтш и««” 
«Інгулецька районна організація 

міста Кривого Рогу Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів 

«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ*
Поштова адреса: пр. Південний 1, офіс 216,50026 

Тел. Факс: 21-09-69 
е-таїї: звигеЬегпоЫ-і а і і . і а  

Поточний рахунок № 26000287663601 в КФ 
ПАТ “УкрСиооанк", МФО 351005,

КОД ЄДРПОУ № 33452440
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СОЮЗ ЧОРНОБИЛІ 
УКРАЇНИ”

І

\  о—Іо
Тг

4

УКРАИНА
ВСБУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ш В А Щ Д С » «СОЮЗ. Щ йЮ ВШ й» УКРАШШ»
«Ингулецкая районная организация го

рода Кривого Рога Всеукраинской обще
ственной организации инвалидов 

«СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ»
Почтовый адрес: пр. Южный 1, офис 216,50026 

Тел. Факс: 21-09-69 
е-та»1: воигсЬегаоЬМпо/ЖтаУ.ги 

Текущий счет № 26000287663601 в КФ ПАТ 
“УкрСиб&шк*, МФО 351005,
КОД еГРПОУ№ 33452440

№4/05 от 10.05.2016 о.
на

Голові Ради конкурсу
Полтавець А.А.

Інгулецька районна організація міста Кривого Рогу Всеукраїнської громадсь
кої організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» повідомляє про те, що
вона не визнана у встановленому законом порядку банкрутом та відносно неї 
не відкрита ліквідаційна процедура, не має заборгованості сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), відсутня судимість уповноваженого підпису
вати договори з головний розпорядником коштів.

З повагою та вдячністю за порозуміння,

Голова Інгулецької районної 
організації м. Кривого Рогу Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль У О.С. Шиманський
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