
Громадська Організація
ПАТРІОТИЧНИЙ АЛЬЯНС

ЄДРПОУ 39215259
адреса: м. Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1 e-mail: komrel2016@ukr.net

Тел. 0633491285

Вих. № 052 від 27.04.2017р.
ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

представників інститутів громадянського суспільства
з формування нового складу 

Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (КМДА)

Громадська організація "Патріотичний Альянс" засвідчує Вам свою шану 
та на підставі Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, що затверджений постановою 
КМУ № 996 від 03.11.2010р., Конституції України, та протоколу засідання 
ініціативної групи №1 від 14.04.2017р. з підготовки установчих зборів 
Громадської ради наступного скликання, просить Вас включити нашу 
Громадську організацію в перелік учасників установчих зборів громадської 
ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).

Представник нашої ГО -  Прохорова Юлія Михайлівна, -  буде приймати 
участь в комісіях та комітетах, які будуть створені громадською радою.

Просимо повернути USB флеш-накопичувач після опрацювання 
документів ініціативною групою (не суперечить протоколу №1 від 14.04.2017) 

Додатки :
1. Рішення Голови Правління ГО "Патріотичний Альянс" -  2 арк.
2. Біографічна довідка делегованого представника -  1 арк.
3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та 
витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей 
і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку -  6 арк
4. Інформація про результати діяльності ІГС протягом року до дня подання 
заяви -  1 арк.
5. Інформація про отримання ГО "Патріотичний Альянс", як володільцем бази 
персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на 
обробку його персональних данихх -  1 арк.
6. Електронна версія документів, зазначених у п.п. 1-7 оголошення (на USB 
флеш-накопичувачі).

Із шаною 
Голова Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 
Єрмілов В.Ю.

mailto:komrel2016@ukr.net
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ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
представників інститутів громадянського суспільства

з формування нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (КМДА)

Рішення Голови Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 

про вступ до Громадської ради 
при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

Я, Єрмілов Вадим Юрійович, як Голова Правління та на підставі Статуту 
Громадської організації "Патріотичний Альянс" прийняв рішення про участь 
нашої ГО в установчих зборах громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (КМДА) через делегованого представника (повноважну 
особу) - Прохорову Юлію Михайлівну, 1969р.н.

Додаток -  витяг з протоколу засідання Правління -  1 арк.

Голова Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 
Єрмілов В.Ю.

mailto:komrel2016@ukr.net


Витяг із протоколу № 11 
засідання Правління 

громадської організації "Патріотичний Альянс” 
(код за ЄДРПОУ 39215259)

27 квітня 2017 року м. Київ

Присутні:
Правління в повному складі -  3 особи 
Запрошені -  4 особи

Порядок денний:

Про участь представника організації в установчих зборах щодо обрання нового 
складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(КМДА).

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах щодо обрання нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) 
Прохорову Юлію Михайлівну.

Головуючий

Секретар

Єрмілов В.Ю.

Долматов Д.Є.



Біографічна довідка 
Прохорової Юлії Михайлівни 

Делегованого представника від ГО "Патріотичний Альянс"

Я, Прохорова Юлія Миколаївна, народилася 02.01.1969 р. в м. Луганськ, 
Україна.

В 1986 році закінчила середню школу та поступила до Луганського 
машинобудівного університету. На другому курсі перевелась до Луганського 
національного аграрного університету (ЛНАУ). В тому ж ВУЗі закінчила 
магістратуру за спеціальністю економіст.

Після закінчення навчання працювала в Приватбанку на посаді 
бухгалтера відділу приватних вкладів, потім в ЛНАУ, на кафедрі економічної 
кібернетики, спочатку завлабом, потім асистентом.

Є со-автором монографії, учбового посібника та методичних 
рекомендацій.

В 2006 році переїхала жити до Києва, де працювала спочатку в 
будівельній компанії, потім в інтернет-ЗМІ як менеджер.

В 2009р. пішла в декретну відпустку у зв’язку з народженням другої 
дитини.

В 2014 році закінчила Педагогічний університет ім. Драгоманова за 
спеціальністю вчитель фізичної культури та тренерська робота.

У 2014-2015р.р. була добровольцем в ДУК ПС, с.Піски
З 2016р. -  громадський активіст в Оболонському районі м.Києва, 

волонтер, член Координаційної Ради Волонтерів та Громадської ради при 
Оболонській районній в м.Києві державній адміністрації. Активний член руху 
за збереження заповідника Стародавній Київ та проти незаконних забудов на 
територіях заповідників. Учасник мирних акцій на захист заповідників 
"Стародавній Київ" та Буферної зони Софії Київської від незаконних забудов, а 
також за збереження зелених зон в Оболонському районі від незаконних 
забудов.

На даний час займаюся домашнім навчанням молодшого сина

Заміжня, маю двох синів 1993 та 2009 р.н.

Прохорова ЮМ.
Тел. 0973947938



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ’’ПАТРІОТИЧНИЙ 
АЛЬЯНС”

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39215259

Місцезнаходження юридичної особи:
04201, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА МАЙОРОВА, БУДИНОК 1

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фЬичних 
осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:
15.05.2014, 1 069 102 0000 031913

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ЄРМІЛОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ - керівник



Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
16.05.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
16.05.2014, 265414059451, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У 
М.КИСВІ, 39468697 (дані про взяття на облік як платника 
податків)
16.05.2014, 10000000191677, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У 
М.КИСВІ, 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-УІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. 1- у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000191677

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

Дата та час видачі виписки:
07.09.2015 16:44:12

Внесено до реєстру:
Державний реєстратор

Сформовано документ:
Державний реєстратор



Витяг зі статуту ГО "Патріотичний Альянс”

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння благодійній та 
волонтерська діяльність у сферах сприяння обороноздатності та 
мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних 
ситуаціях мирного і воєнного стану, освіти, охорони здоров'я, екології, 
охорони довкілля, запобігання природним і техногенним катастрофам та 
ліквідації їх наслідків, допомоги постраждалим внаслідок катастроф, 
збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, опіки і піклування, законного 
представництва та правової допомоги, соціального захисту, соціального 
забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності, культури та 
мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, 
спорту і фізичної культури, прав людини і громадянина та основоположних 
свобод, розвитку територіальних громад, розвитку міжнародної співпраці 
України, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та 
її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України, 
сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 
програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 
Україні.

Також Організація здійснює:
впровадження громадських ініціатив, націлених на посилення впливу 

громадянського суспільства на владу; сприяння реалізації проектів у 
різноманітних галузях, що мають на меті розвиток та збереження засад 
правової держави і демократичних процесів в Україні;

запобігання пропаганді та проявам насильства, жорстокості,
розбещеності, розпалюванню національної та іншої ворожнечі, зазіхання на 
територіальну цілісність України, сепаратизму;

створення постійного дискусійного майданчика для представників 
громадянського суспільства та влади;

здійснення заходів, направлених на попередження та запобігання 
протизаконним та корупційним діям з боку органів та посадових осіб 
державної влади та місцевого самоврядування, державних службовців та 
працівників правоохоронних органів, СБУ, тощо;

сприяння виконанню відповідних законів та підзаконних актів, 
направлених на боротьбу з корупцією та злочинністю;

проведення постійного громадського моніторингу за дотриманням прав 
людини в різних сферах суспільства;

ліквідація обмеженого доступу уразливих верств населення, а також 
іноземних громадян та осіб без громадянства, до гарантованих Конституцією



України благ, свобод та можливостей; задоволення та захист законних 
соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів громадян; 
сприяння розв’язанню освітніх, соціальних, екологічних, економічних, 
громадських проблем в Україні;

відродження культурних традицій та захист довкілля.
Організація може організовувати іншу діяльність, направлену на 

досягнення статутних цілей, що не суперечить чинному законодавству 
України.

2.2. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в 
межах, передбачених цим Статутом та чинному законодавству України.

2.3. Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організації 
реалізує наступні завдання:
- благодійна діяльність відповідно до Закону України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» (безоплатна передача у власність 
бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення 
бенефіціарам майнових прав; безоплатна передача бенефіціарам права 
користування та інших речових прав на майно і майнові права; безоплатна 
передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; безоплатне 
надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; благодійна 
спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну 
діяльність; публічний збір благодійних пожертв; управління благодійними 
ендавментами; виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових 
договорів для благодійної діяльності; проведення благодійних аукціонів, 
негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не 
заборонених законом.)
- громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування;
- ідентифікація проблем місцевого розвитку та консолідація громадян на їх 
вирішення;
- рекомендації на посади в органи влади та самоврядування чесних, 
компетентних і ініціативних фахівців, надання їм громадської підтримки;
- підготовка суспільства до формування професійних та відповідальних 
органів державної влади і місцевого самоврядування.
- впровадження громадських ініціатив, націлених на посилення впливу 
громадянського суспільства на владу;
- сприяння реалізації проектів у різноманітних галузях, що мають на меті 
розвиток та збереження засад правової держави і демократичних процесів в 
Україні;
- задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, 
наукових, культурних інтересів громадян;
- сприяння розв’язанню освітніх, соціальних, екологічних, громадських 
проблем в Україні;



- залучення вчених та фахівців медичних, військових, правоохоронних 
органів та наукових установ, за їхньою згодою, до вирішення актуальних 
питань;
- сприяння розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди спорту, 
підвищення його ролі у формуванні здорового способу життя та відпочинку 
громадян, формування спортивної культури;
- проведення спортивних змагань;
- заснування спортивних клубів;
- виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної і 
рекламної продукції;
- виготовлення спеціальних посвідчень згідно чинного законодавства 
України.
- залучення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності для виконання 
Організацією своїх цілей та завдань;
- інформування громадськості про діяльність Організації через висвітлення в 
засобах масової інформації;
- поширення інформації про діяльність Організації;
- започаткування періодичного друкованого видання;
- створення та постійне оновлення сторінки Організації в соціальних 
мережах;

2.4. Для здійснення мети та статутних завдань Організація, у встановленому 
чинним законодавством України, порядку здійснює наступну діяльність:
- сприяє реалізації спільних некомерційних проектів разом із політичними 
партіями, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, 
економічними фірмами, українськими, іноземними та міжнародними 
організаціями, учбовими закладами тощо;
- поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та 
предмет своєї діяльності;
- сприяє підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та 
немайнових прав;
- сприяє проведенню конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів, прес- 
конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, лекцій, симпозіумів, 
з'їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на 
задоволення потреб та інтересів членів Організації;
- делегує своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з 

питань запобігання корупції, дотримання прав людини, розвитку 
громадського суспільства, тощо що утворюються при органах влади та 
органах місцевого самоврядування;
- делегує членів Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для 

налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою 
для реалізації завдань Організації;



- подає запити і отримує інформацію від органів державної влади та 
місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових 
осіб;
- акумулює кошти для фінансування статутної діяльності Організація;
- поширює інформацію про свою діяльність; пропагує свою мету (цілі);
- звертається у порядку, визначеному законодавством України, до органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержує, у порядку визначеному законодавством України, публічну 
інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації;
- бере участь, у порядку визначеному законодавством України, у розробленні 
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та 
важливих питань державного і суспільного життя;
- проводить мирні зібрання;
- є учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові 

права відповідно до законодавства України;
- засновує з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової 

інформації;
- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності";
- бере, участь у порядку визначеному законодавством України, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з 
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 
стосуються сфери діяльності Організації.
- має інші права, та здійснює іншу діяльність, що не суперечить 
законодавству України.

Голова Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 
Єрмілов В.Ю.



Громадська Організація
ПАТРІОТИЧНИЙ АЛЬЯНС

ЄДРПОУ 39215259
адреса: м. Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1 e-mail: komrel2016@ukr.net

Тел. 0633491285

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
представників інститутів громадянського суспільства

з формування нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (КМДА)

Інформація про результати діяльності 
Громадської організації "Патріотичний Альянс"

Наша ГО була зареєстрована 15.05.2014р. Протягом 2014-2017р.р. ГО 
проводила активну діяльність у наступних напрямках:

1. Волонтерський рух по допомозі ЗСУ, НГУ, СБУ та добровольчим 
батальйонам в АТО.

2. Постійно ведеться спортивно-патріотична та просвітницька робота 
серед молоді та юнацтва, щодо збереження українських сімейних цінностей, 
традиційних звичаїв, та збереження культурної самоідентифікації українців. 
Проводяться щотижневі вишколи та ПВП.

3. Є членом громадської ради при Оболонській районній державній 
адміністрації. Очолює Комітет з питань культури та духовності.

4. Приймає участь з громадськістю району щодо збереження та 
розширення зелених зон, парків, скверів та у боротьбі з незаконними 
забудовами.

5. Приймає активну участь в житті району та проводить сумісне 
патрулювання з Оболонським РУ НПУ

6. Є членом координаційної ради волонтерів при Оболонській районній 
державній адміністрації.

7. Регулярно допомагає сім'ям бійців АТО в Оболонському районі та 
приймає участь в соціальних проектах з допомоги малозабезпеченим та особам 
з обмеженими можливостями.

Голова Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 
Єрмілов В.Ю.
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Громадська Організація
ПАТРІОТИЧНИЙ АЛЬЯНС

ЄДРПОУ 39215259
адреса: м. Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1 e-mail: komrel2016@ukr.net

Тел. 0633491285

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
представників інститутів громадянського суспільства

з формування нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (КМДА)

Відомості про місцезнаходження 
та адресу електронної пошти 
інституту громадянського суспільства, 
номер контактного телефону

Громадська організація "Патріотичний Альянс" засвідчує Вам свою шану 
та на підставі Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, що затверджений постановою 
КМУ № 996 від 03.11.2010р., Конституції України, та протоколу засідання 
ініціативної групи №1 від 14.04.2017р. з підготовки установчих зборів 
Громадської ради наступного скликання, надає відомості про місцезнаходження 
та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер 
контактного телефону:

Адреса: Україна, 04201, м.Київ, вул. Петра Калнишевського, 1
Електронна пошта: komrel2016@ukr.net
Телефони:
Голова Правління -  Єрмілов В.Ю. -  0633491285
Делегований представник нашої ГО -  Прохорова Ю.М. -  0973947938

Голова Правління 
ГО "Патріотичний Альянс" 
Єрмілов В.Ю.
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ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я, Прохорова Юлія Михайлівна (народилася «02» січня 1969 року, 
паспорт серії ЕК № 901190) шляхом підписання цього тексту, відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, 
№ 2297-УІ надаю згоду Громадській організації "Патріотичний Альянс" на 
обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за 
допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних 
даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового 
діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх 
документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і 
колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і 
соціального захисту.

Під обробкою персональних даних я розумію будь-яку дію або 
сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній 
(автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які 
пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням 
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням 
будь-яких відомостей про мене.

Під персональними даними я розумію будь-які відомості чи сукупність 
відомостей про мене, які ідентифікують або можуть бути конкретно 
ідентифіковані, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце 
народження, ідентифікаційний номер, серія і номер персональних даних.

Зобов’ язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у 
найкоротший термін відповідальній особі (Управлінню кадрів, 
Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) 
уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для 
внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних 
працівників суб’єкта господарювання.

Згоду на обробку персональних даних надано на необмежений термін.

Прохорова Ю.М.
Тел. 0973947938  
22.05.2014р.

Згідно з оригіналом
Затверджено
Голова Правління
ГО "Патріотичний Альянс"
Єрмілов В.Ю.
27.04.2017р.


