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I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ.

!<й‘ II

1.1. Громадська оргашзащя «Дарницька районна в м. Киев! оргашзащя 
вшни. Збройних Сил та учасншав бойових дш» (дал1 - Дарницька районна в м. к  
оргашзащя швалццв вшни, Збройних Сил та учаснишв бойових дш: Орг 
утворена та зареестрована в порядку визначеному Законом, шо регулюе л!-яльн:с 
зпповщноУ неприбутковоУ оргашзащУ i дал! по тексту.

Дарницька районна в м. Киев! оргашзащя !нвал!д!в вшни, Збройних 'Сил та 
учасниюв бойових дш, в подальшому Оргашзащя, е самостийною, незалежною, не 
прибутковою громадською оргашзащею, створеною у вщповщноеп з 
Законодавством УкраУни, також дпочими млжнародними актами. Оргашзащя д1е на 
основ} Закошв УкраУни «Про основи сощального захисту швалцйв в УкраТш», «Про 
гро.мадсью оргашзащУ», «Про статус ветерашв вшни, г а р а н т  Ух социального 
захисту», шших Закошв Укра'ши та цього Статуту, е членом КиУвськоУ мкькоУ 
оргашзащУ швалццв вшни, Збройних Сил та учасниюв бойових дш, Оргашзащя 
аизнае й  Програму та Статут, а також приймае активну участь у проведены! 
заходов.

1.2. Оргашзащя створена установчими зборами з моменту державно')' 
рессфацп у Виконком1 ХарювськоУ районноУ Ради народних депутата м. Киева вщ 
22.01.1992 року. Оргашзащя е юридичною особою' мае уособлене майно, 
■гмостшний баланс, розрахунков! i шш! рахунки в державному та шших банках,

стамп та круглу печатку i3 своТм найменуванням.
1.3. Оргашзащя об’еднуе на добровшьних засадах громадян, визнаних 

;пдами в наслщок поранень (ф1зичного кашцтва) отриманих п1д час виконання
вшськових обов’язюв у пер1од бойових дш при вщ бита зовшшньоУ arpeciT, 
б и ко к а н т  ттернащ онального обов’язку, виконання службових обов’язюв в лавах 
Збройних Сил в мирш часи, учасник1в бойових дш та вд1в учасник1в ДругоГ 
СвповоУ в1йни, а також вд1в померлих швалдав вшни.

1.4. Мета ОргашзащУ -  сприяння широкий участ! члешв ОргашзащУ в 
економ1чному, п о л и ч н о м у  та сощальному ж ито суспшьства, створення 
слглятливих умов, що дозволяють членам ОргашзащУ вести повиоцшний cuocio 
життя. виконання заход1в з соц1ального захисту, сощально -  спрямована 
..'..уъшсть, що здшснюеться членами Оргашзаци.

1.4.1. Члени оргашзащУ надають допомогу хворим, йем1чним та похилого вшу 
членам ОргашзащУ, яю через своУ ф1зичш, матер! а л ь т  чи iHmi особливосгп 
потребують шдтримки чи допомоги.

1.5. Оргашзащя бере активну участь у героУко — патрютичному вихованню
:.:слод1 на кращих традищях минулих поколшь культурного i духовного надбання, 
ловаги до батьюв, збереження спадкоемност1 поколшь. '

1.6. Оргашзащя будуе свою д1яльшсть на основ) принцишв
гласносп, р1вноправ’я, добровшьност! при BCTyni до Оргашзац!ifyhm kpjxy  
самоврядуванш при широкш активное^ ГУ члешв, Ti сном у •  ̂ vif
державними органами.

1.7. Оргашзащя шдтримуе роботу аналогично! Mictyc^y1 ^ргЭДпзацп, рух 
JiiiitiaTHB, метою яких е сощальний захист штересгв швашдш» п^тримуе роботу та 
встановлюе вщносини взаемодопомоги з оргашзащями швалгщв в шших 
незалежних республках та закордоном.
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1.8. Оргашзащя мае право в установленому законом п о р я д к у  висуаати с б о : \  
кандидата для обрання в Раду народних депутата B cix  р 1 в ш в .

1.9. Miсце знаходження Оргашзаци: 02121. м. К ш в‘- 121. в>л. Вегбниьхог 
будинок 30 - А.

II. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ОРГАН13АЦН.
2.1. Дарницька районна в м. KHeei оргашзац^я швалццв в1йни, Збройних Сил га

учасншав бойових дш:
2.1.1. залучае ш валш в вшни Збройних Сил та учасниюв бойових Д1Й до 

членства в ОргашзащУ, залучае громадсьюсть до учасп у po6oTi ОргашзащУ, 
проводить широку пропаганду д1яльност1 ОргашзащУ серед населения;

2.1.2. представляе та захищае штереси члешв ОргашзащУ, надае Ум правову 
допомогу;

2.1.3. сприяе швалщам вшни у реабштащ'У встановлених для них 
законодавством пшьг та переваг;

2.1.4. шформуе вщповщш Органи про життев1 важлив1 потреби швалццв;
2.1.5. взаемод1е з оргашзащями Червоного Хрест^, фондами культури, миру, 

милосердя, здоров’я та шшими фондами, програми якими повшстю або частково 
наипеш на надания допомоги швалщам;

2.1.6. свою д1яльшсть здшсшое у взаемодп з районними Радами ветерашв 
вшни та пращ м. Киева, шшими Радами ш валщ в та аналопчними оргашзащями, а 
також 13 вдовами п талдав  вшни, загиблих вопив та шшими громадянами, що 
спрняють д!яльнос11 ОргашзащУ;

2.1.7. спшьно з державними органами, суспшьними оргашзащями здшсшое 
заходи, нацшеш на охорону здоров’я, створення найкращих умов для Ух посильноУ 
учасп в пращ;

2.1.8. здшсшое широку пропаганду здорового образу життя серед члешв 
оргашзащУ виконуе постшний контроль за Ух обслуговуванням у медичних закладах 
та медичним обслуговуванням на дому;

2.1.9. сприяе працевлаштуваншо ш валщ в з метою реального здшснення ними 
пгаза на працю, включаючи право вибору професй-, виду занять та роботи у 
s : i " 03iAH0CTi з покликанням, зд1бностями, професшною гпдготовкою, осв1тою, 
зга:;овуючи схильност1 та суспшьш потреби;

2.1.10. здшснюе допомогу швалщам в надбанш та шдвищенш квал1ф1кац1У;
2.1.11. активно приймае участь спшьно з державними та громадськими 

егг::-::защями у робот1, що стосуеться покращення медичноУ допомоги, сощально - 
по” “ ового та культурного обслуговування, житлово - побутових умов члешв 
O r: ;:-лзащУ та вносите пропозищУ щодо Ух покращення;

у.. 1.12. сприяе багатостороннш допомоз1 членам Оргашзаци, здшсшое заходи 
по .творению пшьгового або безкоштовного обслуговування побутовими 
лоспугами (х1мчистка одягу, ремонт взуття, ремонт одягу i таке шше);

2.1.13. активно сприяе та бере участь в узгодженш при розробщ та 
вгг .-задженьн сучасних форм та метсдав реабштащ'У, а також у винахо/ц 
солланання, пристосувань, конструкцш, яю забезпечують опти^а^Щ

■ ■ •  ’  $  / о р г а и 1 з а 1 { / Ата лаоуту швалщш; _ | *I в Гйни.

2.1.14. сшльно з державними та громадськими орган1зац1ями; 6 e p e^ ia c^ ^ y l 
с~з:~енш та розвитку матер1ально - техшчноУ та виробничоУ базй ;0]эр1шад/д1//̂ с1тки
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культурно - просвпгницьких, спортивно -  оздорозч;:\ ... .
заклал’гв;

Г:. 115. вносить пропозицн в п р о ек т  з! створення житлових. ааг: н:стгзгг 
культурно - видовишних с п о р у д . об'еюзв дорожньо - транспортного ::ги-н1 -:£нг: • : 
розробки спортивного, меличного. побутового та шшого обладнакн^ 
урахуванням специф1чних потреб та особливостей ш валш з:

2.'. 16. використовуе спрямоваш пшприемствами та оргашзаоя.ми гре:лоз: та 
матер:альш ресурси для надання допомоги членам органi3auiV:

2.1.17. проводить громадську експертизу т а ’ пр.иймае участь сп:льно з 
державними та шшими оргашзашями та ведомствами у вщповщносп з 
наклалекими на них обов’язками' з перев1рки виконання ?аконодавчих акпв, що 
стосуються побутового та шших вщцв забезиечення члешв оргашзаци з реал1зацн 
встанозлених норм та порядку обслуговування;

2.1.18. приймае участь у виршгенш урядовими установами питань шльгового 
торгового, побутового та медичного обслуговування члешв Оргашзаци;

2.1.19. мае право оскаржити, а в окремих випадках за рш енням конференци, 
звертатися у вщповщш органи про припинення ди постанов мюцевих оргашв, що 
norip лгують життеве забезпечення члешв оргашзаци;

2 1.20. здшснюе вшськово - патрютичне виховання молоди i бере участь в 
заходах, що проводяться в учбових закладах та на державному piBHi.

III. ГОСПОДАРЧО -  ЕКОНОМ1ЧНА ДШЛЫИСГЬ 
ОРГАШЗАЦИ.

5.1. Оргашзащя мае право:
5.1.1. знаходитись в виробничих та шших господарчих вщносинах з 

лелжззними, кооперативними та громадськими оргашзащями, гпдприемствами bcjx 
оса:-: власностц

5.1.2. сгпвробггничати з малими пщприемствами, кооперативами та шшими 
сгглН'зашями у встановленому законом порядку, частка в1драхувань яких, на 
дс7 :-=:рнш основ1 поступае на розрахуяковий рахунок ОргашзащУ;

5.1.3. за необхщност1 може бути засновником спш ьних шдприемств та шших 
виг::, виробничих утворень;

‘г . .  А .  брати в оренду будинки, споруди, обладнання, сощально - побутов1
кемллекси.

[V. ЧЛЕНИ ОРГАШЗАЦИ IX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
-.1. Членами Оргашзаци е швагпди вшни, Збройних Сил, шших силових 

cir'-TTvp, учасники бойових дш, а також особи, яю вщносятся зпдно чинного 
за:-:::-:одавства УкраУни до Закону‘Украши «Про статус ветеран!в вшни та гаранта' 
:х ; ;  ::;ального захисту», яю сприяють розвитку ОргашзащУ та визнають Статут.

-.2. Членами Оргашзаци можуть бути:
2СощащУ, федерацп, клуби, центри та mini об’еднання/' ihbJ 

“ :лг.*;иемства, заклади, яю сприяють розвитку Оргашзаци т^/йк1вй0ш
-.2.1. Вдови швалццв вшни, швалццв Збройних Сил/та
зоУшв яю загинули при захист! незалежнос'п с у в е р е ш т е ^ .^

- л  : :HOCTi Украши. ....  V S o S S S J 1



Осоои та оргашзащУ. що бажають вст>т.ити у члени Ozr& iiizzi:. 
заязу. Лрийом у члени ОргашзащУ вибуваеться в 1ндкв::г.альж.у;. осгхэг. .х  
зас:д2нч: Президп Оргашзаци. Прийнят! в члени Орган;зг":Т ссе-Ти j r n v . v ; ,  
чден:ъ::лй квиток встановленого зразка.

-  Члени Оргашзаци мають право:
обирати та бути обраними у Bci виборш органн ОргашзащУ:

-.-.2 . звертатися з пропозищями. заявами та скаргами в буль -  
срганн ОргашзащУ та вимагати вщ повш  по cyri свого звернення:

-.-.3 . приймати участь у poooTi 3i6pam>5 засщань КонференщУ та Презид!;' 
Сггзг-нзашУ.

-.5. Члени Оргашзаци зобов’язаш:
-.5.1. виконувати вимоги Статуту, постанови виборяих оргашв ОргашзащУ;
-.5.2. дотримуватись морально -  етичних норм поведшки, поважати права та 

закскн: штереси члешв ОргашзащУ;
-.5.3. берегти та укршлювати суспшьну власшсть, як основу матер1альноУ та 

;с ” :?-1 ьно -  культурноУ бази ОргашзащУ;
-.5.4. припиняти членство в ОргашзащУ за власним бажанням на ochobI 

лисъмозоУ заяви або у випадку виключення з члешв ОргашзащУ за порушення 
311?.::г Статуту. Прийнятгя рш ення про припинення членства в ОргашзащУ 
лекладаеться на П резидш  оргашзащУ.

V. О Р Г А Н 1 3 А Ц Ш Н А  С Т Р У К Т У Р А  О Р Г А Н 1 3 А Ц П
: . i .  KepiBHi органи ОргашзащУ забезпечують широку участь своУх член!в у 

рссет: структурних шдроздинв, шформують Ух про д1яльшсть ОргашзащУ, не 
дсдул-сають замкнутое^ та 1зольованост1 в робот1 виборчих та виконавчих оргашв.

5.2. Ефектившсть та контроль за роботою виборчих оргашв ОргашзащУ 
забезлечуеться правом дострокових вибор1в.

5.3. Регламент робота конференщУ, позачерговоУ конференщУ, чергових 
зн5:г:з. голосування, порядок прийняття рш ень, чисельшсть i склад виборчих 
ссган:в. встановлюеться Презид1ею.

5.4. В перюд М1Ж конференщями, виключення члешв виборних виборчих 
ocragis та прийняття на зам1ну нових, виконуеться вщповщно зборами Комитету та 
Пгез11д1ею.

5.5. Вищим органом ОргашзащУ е Конференщя, яка:
5.5.1. заслуховуе та затверджуе звгги своУх виборчих органiB оцпное Ух роботу;
5.5.2. визначае направления подальшого розвитку д1яльност! ОргашзащУ;
5.5.3. при необхщност! приймае рш ення про внесения змш та доповнепь до

Статуту ОргашзащУ;
5.5.4. обирае на альтернативнш основ! Ком1тет та Президпо Оргашзаци,^

гез!з:лну KOMiciio та Ух гол1в строком на 5 рошв;
5.5.5. затверджуе структуру та чисельшсть виборчих оргашв С
5.5.6. приймае р1шення простою бшышетю голошв присути!

таемним голосуванням. ( h
. . .  *> • * Ц  I5.6. Кшькють делегапв В1Д М1крораионш та орган1зацш -  ч т  

визначае Презщця. Час, мюце збор1в та порядок денний конференщУ,



г не Н1Ж за один мюяць до початку роботи Конференцп. Конференция мае 
г.кщо на нш присутш не менше 2/3 делегованих член) в.
Хо.\итет оргашзащУ мае право:
1. у перюд пом1ж Конференц1ями вшцим кер1вним органом Оргашзаци е

2. до складу Комкету входять члени Президи,' а також в установлений 
: еншею юлькост1 члени ОргашзащУ — активкти;
'.3. Комитет оргашзуе виконання pimeHb Конференцп та завдань Статуту-;

Ком1тетом координуються та контролюються регламент та методи 
хер1вних opraHiB, основш напрями сощального захисту члешв ОргашзащУ 
заходи;
.5. Комггет затверджуе Положения та посадов! щструкщУ, видае Постанови 
гв'язковими для виконання Презщцего, шшими шдроздшами та членами;

\6 . Ком1тет при необхщносп' розробляе i затверджуе змши та доповнення до

: при необхщноет1, у пром1жок часу м1ж Конференщями, Компет може
“ г : е : ~:гти змши свого складу з наступним затвердженням на Конференцп.

5.5. В перюд м1ж Конференщями обраний ними'виконавчий орган Презцщя, 
:-:егу-г дгяльшстю своУх структурних шдроздЫв, оргашзовуе виконання pim ens 
КгнгегенщУ i Ком1тету та завдань, визначених Статутом.'

5.9. Структура Оргашзаци формуеться згщно з його завданнями i3 первинних 
есетедюв постшних та тимчасових KOMicm, сектор1в, секщй та шших робочих 
~ п г :з -ш в ;

5.10. д1яльшсть Президй- ОргашзащУ ш дзвпна Комггету, та КонференщУ, яка 
сводиться не рщше шж один раз на 5 роюв.

5.11. Презщця ОргашзащУ:
5.'. 1.1. в окремих випадках оперативно приймае будь - яю рш ення, в межах 

зн\:сг цього Статуту з подальшим Ух утвердженням на КонференщУ або зборах 
Хем'тету ОргашзащУ, якщо не тергшть вщкладання;

5.11.2. сприяе законодавчим та виконавчим органам у здшсненш контролю 
виконання;

5.11.3. представляв Оргашзацпо у вщношеннях з шшими оргашзащями;
5.11.4. приймае р1шення вщносно прийому та припинення членства в 

ОргашзащУ;
5.11.5. координуе та консультуе д1яльшсть своУх члешв, надае Ум методичну 

допомогу в оргашзащУ роботи, яка представляе загальний iHTepec для Оргашзаци;
5.11.6. розробляе та здшснюе заходи, яю сприяють охорош здоров’я, 

працевлаштуванню, покращенню житлово - побутових умов, матер1ального стану, 
активнш учасгп ДарницькоУ районноУ в м. Киев1 оргашзаци швалццв вшни 
Збройних Сил та учасниюв бойових дш в громадському ж игп району та м!ста;

5.11.7. розглядае шдсумки фшансовоУ дшльност! та затверджуе р!чний
фшансовий план Оргашзаци;

5.11.8. вивчае щор1чну шформащю рев1зшноУ KOMicii та прцйм^е ^щ ю ^ 1дн 1

р1шення вщносно д1яльнос-п Орган1зац1У; ^
5.11.9. затверджуе Програму д1яльност1 Оргашзаци та р гчН вд^^^ахрдхв ,
5.11.10. приймае рш ення про створення, ре ор гащ1зац i 1д ац i i о

шдприемств засновником яких е Оргашзащя; J?//
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5 11.13. засезпечуе розглял лиспа та лрийом членлз игганзал ;;. анаа.у. •: 
грохан ::я та пропозшш. сприяе розз’язакню поставлеких в листах питаны

- - - 1-14. регулярно ;нформуе члешз Оргашзаци, громадськкть та вщповиш 
органа про свою робот}'.

5.'.2. През1ш я  Оргашзаци мае право:
I 5. '.2.1. зносити в державш органи та громадсью оргашзащУ пропозищУ

si л кос ко питань, що входять в компетенции ОргашзащУ;
5. .2.2. перев1ряти за дорученням державних оргашв та здшснювати контроль 

за знконанням Закошв та вщповщних постанов про надання шльг членам 
Оргашзаци в оргашзащях та на' шдприемствах району незалежно вщ Ух вщомчоУ 
пздлеглостк

5.12.3. приймати участь у розробщ державними оргашзащями та
I громадськими оргашзащями заход1в та шльгових програм, сгтрямованих на захист

сощально -  економ1чного стану члешв Оргашзаци, Ух матер1альио - побутового 
злбезпечення та приймае участь при обговоренш цих заход1в та програм у 
в:лпов!дних шстанщях;

5.12.4. запрошувати та приймати шоземш делегацп та представник1в 
м:жнародних оргашзащй, з якими встановлеш вщповидш громадськл та 
господарсью вщносини;

5.12.5. виряджати делегащУ угювноважених представниюв - члешв ОргашзащУ 
за запрошенням м!жнародних оргашзащй та шоземних ф!рм або за власною 
шщгативою з метою вивчення досвщу та встановлення постшних зв’язюв або 
представництва у спшьних оргашзащях;

5.12.6. виступати в друков'аних органах, по радю та телебаченшо з питань 
д:ядьност1 ОргашзащУ та з шших питань, що торкають штереси члешв ОргашзащУ;

5.13. Конференщя або Комггет встановлюе звания Почесного голови 
ОргашзащУ «ДарницькоУ районноУ в м. Kneei оргашзащУ швалдав вшни Збройних 
Сил та учасншав бойових дШ», як визнання бездоганноУ багатор1чноУ npaui. За 
Почеспим членом Оргашзаци збершаеться право участ1 в засщаннях виборчих 
орган}б з дорадчим голосом.

VI. РЕВ131ЙНА КОМ1С1Я О РГАШ ЗА ЦИ.
6.1. Рев1зшна KOMiciH ОргашзащУ обираеться на конференцп Оргашзаци 

термшом на 5 роюв. Рев1зшна ком!с1Я обирае з! свого складу
6.2. Рев1зшна KOMicin ОргашзащУ перев1ряе:
6.2.1. фшансово — господарську Д1ялыпсть ОргашзащУ;
6.2.2. встановлення облп<у та контролю;
6.2.3. правильшсть та свое^асшсть розгляду скарг, з̂
6.3. Члени рев!зшноУ KOMicii' мають право:
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б.-vl. орати участь в засщаннях Презнд:: Гг__ 
гслосу.

6.3.2. вносити пропозицп до Президи Оргашзал.. 
та контролювання Ух виконання.

о С у  перечни \пж рев1зшною KOMicieio та О рган .з^ . _•
гсзглядаютьея Презщцею ОргашзащУ.

г: : Рев;зшна комю1я 3BiTye про свою д1яльшсть на *
К;м:те:у або засианш  Президи Оргашзаци.

VII. ВИКОРИСТАНИЯ ДОХОД1В,
р о з п о д и 1 д о х о д т  о р г а ш за ц и .

“... Ресурси Оргашзаци складаються:
~ . А .вирахування i3 мюцевого бюджету;

.. 2.допомога вщ благодшнйх внесюв Укра'шських та 1ноземнн\ ;ор;tinv- 
ос:5 72 громадян.

".2. Забороняеться розподш отриманих доход1в (прибутюв) або Ух часта:--:;:- 
серед засновниюв (учасниюв), члешв ОргашзащУ, пращвниюв (кр1м оплати Ухньс. 
лгаццнарах} вань единого сощального внеску) члешв оргашв управлшня та шших 
лов’язаних з ними ocio.

“.5. Доходи (прибутки) неприбутковоГ ОргашзащУ використовуються 
злключао для (j)iнансування видатюв на утримання ОргашзащУ, реашзаци мети 
л:лей. завдань ) та напрямюв д1яльносп визначених установчими документами.

Oci-iOBHi та оборота! активи ОргашзащУ, а також шип Himiocri 
влпображаються на самостийному баланс! ОргашзащУ.

_.5. Бюджет та кошторис витрат затверджуе Презид1Я Оргашзаци.
~ . . ,6 . Bci rpomoBi кошти збер!гаються у банювськихзакладах у вщповщностт i3 

Бстаноьленими правилами.

МП. ПОРЯДОК РЕОРГАН13АЦП ТА САМОРОЗПУСК ОРГАШЗАЦИ.
5.1. Припинення д1яльносп ОргашзащУ (у результат! и лтвщ ацп, злиття, подшу, 

пгиеднання або перетворення) виконуеться зпднр з ранениям КонференщУ.
5.2. Оргашзащя може бути л!квщована за рш енням КонференщУ та в шших 

вн:;адклх передбачених дночим Законодавством. Лжвщащя майна, яке належить 
ОргзнЬашУ виконуеться згщно порядку, який встановлений Законом.

5.2... У pasi припинення юридичноУ особи (у результат! и лжвщащУ, злиття, 
ixoaiiy. приеднання або перетворення) и активи передаються одшй або юльком 
некплбутковим оргашзащям вщповщного виду або зараховаш до^оходу бюджету.

5.4. Дарницька районна в м. Киев1 оргашзащя 1нвалццв вшни, Збройних Сил та 
*часннюв бойових дш е правонаступником Комггету ш вал!$т Збройних
Сил Харк1всысого району в м. Киев!, Спшки iHBanilUB Вел 
Збгойних Сил Дарницького в м. Киев! району, Оргци-ih а 1Щ.ViШ 
В:тчизняно1 вшни та Збройних Сил Дарницького в м. Киеш;]

Г олова ПозачерговоУ КонференщУ

Секретар ПозачерговоУ КонференщУ ■
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