Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстrо

1,|fiПlопIr-тв

0l0ЗЗ, м. КцiЪ, Еул. Гайдара 58/l0, поверх 4, т9л.: +З8(044) 2Ь99_94

Заява

на участь у MicbKoMy копrсурсi проекгiв << Громадська перспектива:
прозора влада та aKTtlBHa громада>
Наfoленуваяrrя irrституту

осередок Всеукраiпськоi
<<Магнолiя>

Назва
Прiоритет, завданItя, визначене
Оргайзатором конкурсу на
розв'язання якого спрямовано проект
(словами, зазначити лише одшI
напрямок)

Загальнасумакошторисуна
здiйсяення витрат проецry

заходам, спрямованим на
просвlтницького розвитку
MicTa Киева в сферi захисry

дlтеи

.470980,00грн
92 700,00rрн
,ень-вересень 2018
року

Прiзвище, iм'я, по-батьковi керiвника
ВГо <Магнолiп>: Ткаченко
органiзацiТ, мiсце знаходкеr*rя
нЬ Володимирiвна, 01033, м.КиiЪ,
органiзацii, телефон, факс, e-mail
Еул. Гайдара 58/10, поверх 4, факс
044)20б_99-95,

Прiзвище, iм'я, по-батьковi та посада
керiвкика проекIу, поцIюва ад)еса,
телефон, e-mail

.Що

цроекту: Липовецька Марина
iBHa,01033, м.КиiЪ, вул. Гайдара
8/10, поверх 4, +380(93)б89-00-70,

заявп дода€ться:
1) - копiя СВIДОLЦВА про реестрацiю М 23731428840 ъiд 27 грудня 2005
року громадського об'еднання як громадськоi оргаЕiзацii;
- копiя

СТАТУТУ ВсеукраiЪськоi громадськоi органiзацii

- копiя

ПоЛо)I(EнНя

про осередок м.Киева

ВГо

<<Магнолiо;

<Магнолiя>;

2)

-

копiя РIIIIЕН}Я Jф 1б26504б01308 вiд l4.12.20lб року

присвоешш органiзацii озпаки неприбутковостi

про

;

3) опис та кошторис проекту <<Захисти свою дитину!>>;
4) iнформацiя про дiяльнiсть

ВГО

<<Магяолiя>;

5) шст-пiдтримки вiд редакцii телеканалу <ТШ.Iнфо>;
6) шtст-пiдтрлшr,rки вiд редакцii iнтерактивпlа< проектЬ
7) лист-пiдтримки вЦ

КП

<<Мапrолiя-ТВ>>;

I{N4P <<ТелекомпанЬ <<КиiЪ>;

8) лист-пiлгримки вiд рекirамного arerrTcTBa <<REK

9) лист-пiлгримки вiд

ТОВ

medio;

ТОВ <<Магнолiя-ТВ>.

;, Укла,].l

Презпдент

Ткаченко €.В.

Q\йа'g

lщl
MIHICTEPCTBO

юст шIi укрАiни

головнЕ упрАвлIння юстI,щIi у м. киевI
голосIiвськЕ рАЙоннЕ упрr\влII*UI юстицIi у м. кисвI
СВIДОЦТВО

про ресстрацiто громадського об'сднання
як громадськоТ органiзачii

N ]l7]/4]88;l0

27 гру,.tня 2005 року

LIайлtенування громадського об'сднання:

оргАнIзАцIя "мАгнол[я"

BCEYKPAIHCьKA ГРОМАДСЬКА

Органи упрtrвлiнчя громалським об'сднанням: Загальнi збори членiв; Правлiння; Наглядова
Рада.
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<зАтвЕрдкЕно>
Заrальними збора:r,rи членiв

BCEyKPAiHCbKoi громАдськоi
оргАнIзАlцi <мАгнолIя>
Протокол Ne 7
вiд <07> листопада 2016 р.

стАтут

BCEYKPAIHCьKOI ГРОМАДСЬКОI
ОРГАНIЗАЦII
(МАгноЛIя>>

м. КиiЪ - 2016

1.

зАгАльнIположЕнIUI

BCEУKPAIHCЬKA

громАдськА оргАнIзАцUI кмАгнолUI> (лалi - органiзацiя)
е неприбутковою цромадською органiзацiею, яка обiсднуе
громадян на ocHoBi спiльностi
1.1,

т:T
_,.'"
L татчтом

cBoix членiв лля реапiЪацii мети та

_

',';лТ:::.-::*енування
кМАГНоЛUI>.

оргаттiзацii -

"urrp"*ni"

дiяльностi, ,r.р.оО-чЙ"" u"*

вСЕукрАiнськА громАдськА оргАнIзАцIя

нйменування - ВГо (МАГНоЛUI).
1.4. Повне найменування англiйською мовою * UKRAINIAN
NON_GOVERNMENTAL

1

.3. Скорочене

ORGANIZATION (MAGNOLIA).

1.5. Скорочене найменувавня англiйською мовою

1,6,

- LINGOKMAGNOLIA>
всЕукРАiнськд ГРоМАДськА оРгАнIзАцUI (МАгнолIя) створена та
дiе
з Конститlцiею Украiни_, Законом УкраiЪи <Про громадськi об'сднання>,у

lзт:]a::"ri
rншими законодавчими

актаNfи та цим Статугом.

1,7. Органiзацiя створюеться i дiс на засадм
добровiльностi, рiвноправностi cBoix членiв,
самоврядуванця, законностi, виборностi та пiдзвiтностi керiвних op.aHiB, гласностi в
роботi.
1,8, Органiзацiя набрае прав юридичЕоi особи з моменту
державноi реестрацii згiдно з
чиЕниМ законодавствоМ, мае своЮ печатку, штампИ i бланки
з власною Еазвою, ра,\}цки, в
тому числi

в iноземнiй валютi в банкiвських установах, свою символiку. Ьимволiка
органiзацii рееструеться у встановленому закоЕодавством порядку.
громадськоi органiзацii поширюеться на територiю УкраiЪи.
1. 1 0. Органiзачiйно-правова
форма: громадська органiзацiя.
1.9, ,Щiяльнiсть

Органiзацiя мае право вiд свого iMeHi
укладати угоди (правочини), набувати
майнових та немайнових прав, нести обов'язки, буги позивачем
та вiдповiдачем у судi,
мати у власнОстi коштИ та iнше майно, вiдкриВати
рахункИ в устаЕовах банкiв у
нацiональнiй та iноземн iй валютi.
1,1_1,

2,

мЕтА тАнАпрямки

2,1, Головною метою Органiзацii е захист прав i
свобод, задоволення суспiльних, зокрема
економiчних, соцiаrrьних, культурi{их, екологiчних, та iнших
iцTepeciB ."Ьir.'"йri" ,"
членiв суспiльства; сприяння впровадженню мiжнародних
стандартiв прав людини в yci
сфери життя суспiльства та держави,
2.2. основними напрямками дiяльностi Органiзацii
с:

2.2.1. СприянНя дотриманнЮ прав людини, особливо жiнок,
дiтей, вразливих гру]
ЕаселеЕня,
2,2.2, Стlр,ияння розвиткУ нацiона,тьного
усиновленЕя, сiмейного патронату та iншттх
сiмейних форм виховання дiтей, позбавлених батькiвськоi опiки
'
i пiкпування.
2,2,З, Пiдтримка бiологiчних сiмей з дiтьми, якi опинилися
в складттих жи.гтсвих
оостави нах.

2.2.4, Сприяння запобiгання торгiвлi людьми, iпших проявiв
насильства, жорстокого
поводжеЕня, особливо по вiдношенню ло дiтей;
безвiстi
зниклих дiтей. '
розшук

2.2.5, Популяризацiя дiяльностi правозахисникiв

дiяльностi.

та

висвiтлення результатiв цiеi

2.2.6, СприянНя пiдвищеннЮ рiвня iнформОваностi суспiЛьства прО права i свободи
людини, про необхiдяiсть лiквiдацii ycix форм насильства, дискримiнацii, торгiвлi
людьми; про способи захисту прав людини.

2.2,7. Надання грантiв i субгра:ттiв у вiдповiдностi до Головноi мети Органiзацii.
2,2.8. Проведення благодiйнттх акцiй, якi сприяють досягненню мети Органiзадii.

2,2.9. Iнформацiйна, технiчна i фiнапсова пiдтримка iнпп.rх громадськrтх органiзацiй,
пiдприемств, установ дJIя досягнення Головноi мети Органiзачii
2.2.10, Сприяння реалiзацii iнших перспективЕrтх напрямкiв
Головноi мети ОрганiзаIrii,

3,

i проектiв, задля досягнеЕl{я

прАвА оргАнIзАцIi

З.l. Органiзацiя мае право:
З,1.1. представляти i захищати cBoi законнi iятереси та законнi iнтереси cBoik членiв
у
державних оргаЕ.rх та в не}рядових органiзацiях;
3.1.2. вiльво поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою мету (цiлi);

3.1.4. звертатися у порядку, визпаченому закоЕом, до органiв державноi влади, органiв
влади двтономноi Республiки Крим. органiв мiсцевого сzlмоврядувilння, Iх посадових i
сrryжбових осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3,1.5. одертgвати у порядку, визначеЕому зzжоном, публiчну iнформацiю, що знаходиться

у володiннi суб'ектiв владних повновФкень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацii;

3.1.6, брати }п{асть у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв
нормативIlо-правових akTiB, що видаються оргtшами державноi влади, органами влади
ABToHoMHoi Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i стосlтоться сфери
дiяльностi громадськогО об'еднання та вФкливих питань державЕого i суспiлiного життя;
3.1.7. проводити мирнi зiбрання;
З.1.8, на добровiльних засадах засцовувати оргаяiзацii, в тому числi мiжнароднi,
},кладати

угоди про спiвробiтництво i взаемодопомоry;

3.1.9. пiлтримувати прямi мiжнаролнi контакти з органiзацiями громадян iпших краih,
укладати вiдповiднi угоди та брати утасть у мiжнародних заходах з питань дiяльностi
Органiзацii, що не с)перечать мiжнародним зобов'язанпям Украihи;
3. 1, 1 0.

засновувати засоби MacoBoi iнформацii;

З.1,11. укладати будь-якi празочини цивiльно-правового характеру, набрати майновi та
немайновi прав4 необхiднi для здiйснення статугних вапрямкiв дiя,ттьностi Органiзацii;

З.1.12. олержlъати на }мовах оренди або тимчасового безкоштовного користування
будiвлi, обладнання, транспортнi засоби та iнше майно, що необхiдне для Ъдiйснення
статутних напрямкiв дiяльностi Органiзацii;
З.1,1З. здiйснювати вiдповiдно до закону пiдприсмницьку дiяльнiсть безпосередньо, або
через cTBopeнi
порядку, передбаченому законом, юридичнi особи (товариства,
пiдприемства), якщо така дiяльнiсть вiдповiдас MeTi Органiзацii та сприяе iT до""."е"п-;

в

3.1.14. вiдкривати рахунки у нацiонмьнiй Ti iноземнiй валютах в
установах банкiв;
3,1.15. розповсюджувати iнформацiю, пропагувати своi цiлi та iдеi; публiryъати HayKoBi та

методичнi результати дiяльностi оргапiзацii;проводити iнформацiйно-роз'яснюва,rьну
роботу, проводити iнформацiйнi кампанii;

З.1.16, органiзов)ъати та проводити лекторii, круглi столи,
семiнари, конференцii,
виставкИ тощо, Ko'cyлbTarrii iЗ зtL,Iу{ецням представникiв
'
.роrадЪькостi
органiв
-.уЪпr"по.о
влади
державноi
та мiсцевого самоврядуваЕня, експертiв з
.-у..и
життя, в т.ч. мiжнародних;

3.1.17.. здiйснЮвати розробкУ проектiв
рiшень
проектiв рiшень;

рiзнй

та проводити громадську

ексrтертизу

здiйснювати просвiтницьку та уlбово-методичну дiяльнiсть;
З.1.19, вступати у спiлки та iншi об'еднання,
що створюються на добровiльнiй ocHoBi i
сприяють досяIIlеl{ню метИ органiзацii, в тому числi з iноземнимИ
ПаРТНеРа]\,{И;
З. 1, 1 8.

З,1_20, обмiнюватися iнформацiсю, досвiдом та спецiалiстами
з органiзацiями зарубiжних

краiн;

З.1.21, мати власну символiку та використовувати порядку,
визIrаченому законодавством
У
УкраiЪи, популяризувати свою назву та символiкуj

, брати у{асть у порядку, визначеному законодавством,
у роботi консультаr,ивних,
дорадчиХ та iншиХ допомiжниХ органiв,
органами
)творюються
державноi влади,
_що
органамИ влади ABToHoMHoi РеспублiкИ Крим,
оргаяаМи мiсцЪвого a*оrр"дрu"rr" дп,
проведення консультацiй з громадськими об'сдналнями та пiдготовки
рЪЙендацit з
З,1,2З

питапь, що стос}тоться сфери ixHboi дiяльностi;
З.1.24. створюВати та реалiзувати
рiзноманiтнi проекти, запроваджувати програми;
З,\.26. мми всеукраiЪський статус за HMBHocTi вiдокремлених
пiшlоздiлiв у бiльшостi
адмiнiстративНо-територiальНих одиниць УкраiЪи.
З,1.25. мае iншi права, не забороненi законом.

4.

члЕни оргАнIзАцIi, ix пгАва тА оБов,язки

4.1. Членство в Органiзацii с добровiльним.

4.2. Членами органiзацii можуть бути громадяни Украihи,
iноземцi та особи без
громадянства, якi перебувають в YKpaiHi Еа законних
пiдЪтавах,
до"".rи tB pooi" ,а
пiдтримlтоть мету i напрямки дiяльностi Органiзацii i визнtlють
"ni
iT Стаryт.
4,3, Прийом до членiв Органiзацii здiйснюеться на пiдставi
змви.
Заява вступника

розглядасться правлiнням, яке приймае рiшення у вiдповiдностi iз Статугом
4.4, Права члена ОрганiзацiТ:

Op.urir*ii.

4.4.1. обирати i б5,ти обраними до керiвних органiв
ОрганiзацiТ, брати утасть
заходах, що проводяться Органiзацiсю;

у

Bcix

4.4.2, брати у{асть у роботi постiйних та тимчасових
комiсiй, створеЕих за рiшенням
уповновФкеЕих органiв Органiзацii;
4,4.3. звертатися цо органiв Органiзацii з запитами
та пропозицiями з питань, пов'язаних з

дiяльнiстю Органiзаuii, одержувати вiдповiдi;

4,4,4, оскаржУвати рiшення, дii, безцiяльнiсть керiвних
органiв Органiзацii, подавати
u"*u.urll ро..,r"оу

заяви, заперечення i скаргИ на прийнятi ними
рiшепнЯ ло ПрЬвлiння ,ъ
скарг та заяв на Загальних зборах;
1_1л|_ ]"_фru-.я
lHTepeclB;

до органiв Органiзацii за допомогою у захистi cBoii прав та законних

4.5, Члени Органiзацii зобов'язанi:

4.5. 1,

дотримуватись положеЕь Статугу Органiзаuii;

виконрати рiшення керiвних оргаяiв Органiзацii;
4.5,з. своечасно сплачувати вступнi та членськi внески
4.5.2,

встановлюються Правлiнням Органiзацii;

в

розмiрах та строки, що

4.5.4. сприяти здiйсненню напрямкiв дiяльностi Органiзацii;
4.5.5. брати 1-rасть у заходах, що цроводяться Органiзацiею.
4.6. Членство в Органiзацii припиняеться у випадках:
4.6.1 .

виходу iз Органiзацii за власним бажа.ттням;

4.6,2. викlпочення iз Органiзацii, за рiшенпям Правлiння, у зв'язку iз порlтпенням вимог
цього Статlту, або якщо дiяльпiсть члена суперечить MeTi та напрямкаI4 дiяльностi
органiзачii, або якщо член втратив зв'язок iз органiзаuiсю без поважних tц)ичин чи за

систематичну несплату членських BHecKiB.

4,7. Член Органiзацii не мае права голосу при вирiшеннi ЗагаJIьЕими Зборами питапь щодо
вчиЕоння з ним правочину та щодо спору мiж ним i Органiзацiею.

5.

оргАни упрАвлIння оргАнIзАцIi

5,1. Органал,ти управлiння Органiзацiею е: Загальнi Збори членiв Органiзацii, Правлiння,
Президент Органiзачii (лалi - Президент).

5.2. Загальнi Збори членiв Органiзацii (далi

*

Загальнi Збори) е вищим органом
Органiзацii, який вправi приймати рiшення з будь-яких питыть ii дiяльностi, в тому числi i
з тих, що передаrтi Загальними Збораri.tи до компетенцii Правлiння.

У Загальних Зборах беруть yracTb ii.т,тени. Кожвий член органiзацii мае один голос.
збори вважаються повноважними. якщо на них прислнi не менше половини членiв
5.З.

Органiзацii.

5.4. Черговi Загальнi Збори скликшоться Правлiнням ра:} Еа Iри роки. Загмьнi Збори
розглядають питаЕня, винесенi на ix розгляд Правлiнням, Президентом Органiзацii, а
тalкож члонаI\,tи Оргавiзацii.

5.5, ПозачергОвi Загальнi Збори скликаються при наявностi обставин, що зачiпаоть
сутгевi iнтереси Органiзацii Правлiнням чи Президентом, а також в iнших виIlадrclх,
передбачених даним Стаryтом та закоЕодавством Украiни.
5.6. Не менш як одна десята частиЕа членiв Органiзацii MaroTb право iнiцiювати перед
Правлiнням скликання позачергових Загальних зборiв. Якщо вимога членiв Органiзацii
про скликмня загальних зборiв не викоЕана, цi члени мають право caMi скликати загальнi

збори.
5.7.

!о

виключноi компетенцii Загальних Зборiв належить вирiшення настlтlЕих питаl{ь:

5.7.1. Визначення осЕовних напрямкiв дiяльностi Органiзацii, затверджеЕня iT планiв та
звiтiв про ix виконання,
5.7,2, Внесення i затвердження змiн та доповнень до установчих докупrентiв Органiзацii.

5.7.З- Затверлження зразкiв печаток. штампiв. емблеми. логотипа
реквiзитiв Органiзачii.

та iнших

5.7,4. Прийнятгя рiшення про припиЕення дiяльностi Органiзацii.
5,7,5. Призначення лiквiдацiйноi KoMicii, затвердження лiквiдацiйного ба,rансу,

зразкiв

5.7.6. Обрання Празлiння Органiзацii та вiдкликання Правлiння, або окремих членiв
Правлiння.
5.7.7, Обрання та вiдкликання Президента.
5.7.8. Визначення порядку та способiв реалiзацii права власностi та здiйсцення контролю

за Ii реыriзацiею.

5.8. Рiшення Загальних Зборiв вважаються прийнятими, якщо за них прогодос}ваlIо не
монш як двi третини членiв Загальних зборiв. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення
змiн до статУтУ), п,5.7.4 (прийнятгя рiшення про припиЕення) рiшення Залальних Зборiв
ввФкаеться прийнятим, якщо за нього проголосуваlIо не менш як три четвертих членiв
Загмьних зборiв Органiзацii. Також ц)ьома четвертими голосiв .тленiв Органiзацii
приймаються рiшення щодо вiдчуження майна оргаяiзацii на с}му, що становить
п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв мйна оргаяiзацii,

5.9. Загальнi Збори приймшоть "Рiшення". Рiшенпя, прийнятi Загатrьними Зборами з
доlримаЕЕям вимог даЕого Стаryту, внlтрiшнiх докрtентiв та законодавства Украiни,
обов'язковi для Bcix iнших оргапiв 1тrравлiння Органiзацii та членiв Органiзацii. У випадку
проведення засiдань Загапьних Зборiв Органiзацii з використанням елекц)онних засобiв
KoMlиiKauii, порядок реестрачii уrасникiв засiдань та процедура прийнятгя рiшень на
таких засiданвях визначаеться окремим реглаI\4ентом, що затверджуеться Правлiнням
Органiзацii.
5.10. Головус на засiданнях Загапьних Зборiв особа з числа членiв, обрана Загапьними
зборамИ ГоловоЮ зборiв. ХiЛ ЗагальниХ Зборiв протокОлюеться. ПротоколИ засiдань
Загальних Зборiв ведуться секротарем ЗагыIьних Зборiв, пiдпис}тоться Головою i
секретарем Загальних Зборiв.
5.11. Правлiння ОрганiзацiI е керiвним оргаЕом Органiзацii на перiод мiж Загальними
Зборами, обирасться TepMiHoM на 3 роки та виконуе фуякцii з управлiння його поточною,
органiзацiйною дiяльнiстю.

i органiзовуе виконання iх рiшень, Правлiння
межах, передбачених даттим Статугом, внутрiшнiми

5.12. Правлiння пiдзвiтне Загаrrьним Збораlл

дiе вiд iMeHi Органiзацii

в

документами та чинним законодавством.
5.

1

3.Головою Правлiння с Президент.

5,14. Структура Правлiння, його склад та адмiнiстративнi фlшкчii кожного його члена
3атвердж)tотьСя ЗагапьнимИ Збораr,rи. Члени ПравлiНня е пiдзвiтттиМи Загальним Збораlrл i
несуть вiдповiдальнiсть перед ними за дiяrънiсть Органiзацii та належЕе виконаяня cBoix
посадових обов'язкiв.
5. l 5.

[о

ком петенцii Правлiння вiдноситься:

5.15.1. Органiзачiя виконапня рiшеяь Залальних Зборiв.

5.15.2. Скликаттня Зага.пьнттх Зборiв та формрання ix порядку денного, пiдготовка
матерiалiв з питань порядку денного, попереднiй розгJIяд Bcix питань, що Еa}лежать до
компетевцii ЗбОрiв та пiдготовКа проектiв рiшень з цих питань до Зборiв.
5.15,3, Пiдготовка та подання рекомендацiй Загальним Збораr щодо визначеЕня основнЕх
напрямкiВ дiяльностi Орга.ттiзачii затвердження планiв i звiтiв про ix виконання, iншттх
пропозицiй з питань дiяльностi Органiзацii.
5,15.4. 3атвераження потоtпих планiв дiяльностi Органiзачii та заходiв, необхiдних для iх
виконанЕя;

5.15,5.Здiйснення окремих
зборiв членiв Органiзацii.

фlнкцiй щодо управлiння майном за рiшенням Загальних

5,15.6. Вирiшення iнптих питань, KpiM тих, що вiдносяться до виключяоi компетенцii
Загальних Зборiв.
5.16. Головуе на засiдаянях Правлiння Президент.
5.17. Yci питання, що входять у компетенцiю Правлiння, вирiшlтоться колегiапьно на
засiданнях Правлiння. Правлiнпя проводить черговi позачерговi засiданЕя. Черговi
засiдання склик.tються Президентом, апе не рiдше, пiж раз на | рiк. Про час мiсце, та
порядок денний зборiв члени Правлiння повiдомляються заздалегiдь. Позачерговi
засiданЕЯ скJтикаютьсЯ на ц)етинИ членiв ПравлiНня. У випадкУ проведеЕня засiдаЕь
ПравлiннЯ Органiзацii
використанням елоктронних засобiв комlнiкацii, порядок
реестрацii }п{асникiв засiдаяь та процедура прийняття рiшень на таких засiданнях
визначасться окремим реглаIdеl{том, що затверджуеться Правлiнням Органiзацii.
Правлiння звiтуе перед членами Органiзацii на Загмьних Зборах органiзацii.

i

з

5.18, Кожен члев Правлiння може висцпати з iнiцiативою про прийнятrя рiшень iз бульяких питань, що входять компетенцii Правлiння.
5,19, Рiшенвя Правлiння ввtDкаеться прийняrим, якщо за Еього проголосувало бiльшiсть iз

складу Правлiння.

5.20, Президент здiйснюс оперативне управлiння СПРаВаI\dИ, майном та коштаI,fи
Органiзацii в межах, встановлених дапим Стаryтом, Загмьними Зборами та Правлiнням i

в межах cBoei компетенцiТ i повноважень забезпечуе виконаrrня ik рiшень.

5,21. Президент призначаеться та звiльняеться Загальними Зборами рф на mрч poku €
пiдзвiтним Загмьним Зборам та Правлiнню Органiзацii i вправi вносити на розгJuIд
Загмьних Зборiв та Правлiння Органiзацii пропозицii з будь-якого аспекту дiяльностi
Органiзацii.

5,22. Президент:
5.22.1. Щiе вiд iMeHi Органiзацii без довiреностi та представляс Органiзацiю
у ii стосlнках з
iншими особш,rи,

5,22,2, Видае нак.ви, розпорядження, iншi вн}трiшнi нормативнi .lкти та док}менти
Органiзацii;

5,22,3. Органiзовус докр{ентообiг, дiловодство, ведеЕня бу<галтерського облiку та

звiтностi Органiзацii.

5,22.4. Здiйснюе приiпrяття, переведеЕЕя на iншу роботу, вiдсторонення вiд Hei та
звiльнення прачiвникiв Органiзалii, застосовус до них заходи заохоченЕя та стягнення,
затверджуе посадовi обов'язки працiвникiв Оргапiзацii.
5.22.5, Встановлюс форми. системи та розмiри оплати працi та премiювання прачiвникiв
Органiзацii, якi не е ii членами в Me)I€x кошторису витра, ,ru уrр"йч""я адмiнiсфативного

персонаJIу,
5

.22 ,6 .

Вистулае розпоряд{иком KormiB та майна Органiзацii, укладае та пiдписус вiд iMeHi

Органiзацii господарськi

та iншi договори, коЕтракти, видае довiреностi на

вчинення дiй та представIlицтва вiд iMeHi Органiзацii,

rtpaBo

5.22.7. Органiзовуе пiдготовку засiдання Правлiння.

5,22.8. ВирiшУе iншi питання дiяльностi Органiзацii вiдповiдно до мети i налрямкiв i-i
дiяльностi, вiднесенi до його компетенцii внугрiшнiми док}ментами Органiзацii,а д*"lи
Статlтом, приймае з цих питань буль-якi iншi рiшення або виконус буль-якi iншi дii KpiM
тих, що вiдносяться до компетенцii iнших органiв управлiння Органiзацii, Правлiння та
Загальних Зборiв Членiв Органiзацii.

522,9. Зв:туе про.свою роботу та робоry Правлiння та Президент пер9д
Зага,тьними

Зборами Органiзацii на чергових Загальних Зборах.

здiйснюеться на чергових Загапьних зборах. Позачергове звiтування
здiйснюеться на вимогу не менш як одпiеi третини чrенiв Органiзацii.
5.23, Рiшенця, дii, бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзацii можуть
бlти оскарженi
членом (членами) Органiзачii, Скарги на
рiшення, дii, бездiяльнiсr" Пр".rд"rr* можуть
бути подаяi до Правлiння Органiзацii або винесенi на
розгляд Загальних Зборiв. У разi не
згоди iз рiшенням Правлiння органiзацii щодо скарги, бо iншi
рiшення, дii, Ьездiяльнiсть
Правлiння член (члени) можуть бути оскарженi наЪагальних Зборах.
5,24, Наглядова Рада здiйснюс контролюючi
фУнкцii в Органiзацii. Склад Наглядовоi ради
обираеться Загмьними Зборами членiв на iepMiH, не Ъiльший, нiж тр" po*i.О.rо,r..
НаглядовУ Раду Голова Наглядовоi Ради. !О складу Наглядовоi Ради
,*1"" входити
ПрезиденТ та спiвробiтнИки апаратУ Органiзацii. В своiй
"Ё НЫядова
дiяльностi
Рада
керуеться дiючим законодавством Украrъи, внутрiшнiми нормативними
*rur, ,u
рiшеннями, прийняrими _ _Загатrьними Збора.п,tи членiв Органiзацii та Статlтом,
затвердженим Загальними Зборами членiв Органiзацii.

Звiтування

5,25, Наглядова Рада

мае право:

- залучати до роботи незаJIежних експертiв (аудиторiв),
- визЕачати власЕу структуру;

розглядати зtulви про порушенЕя членами Органiзацii або ix керiвними органами
норм СтаryтУ та вносить пропозицii з цього пр"Ъолу вiдповiдним KepiBH"M
bp.u"u*
-

Органiзацii;

- перевiряти виконання бюджету Президентом Органiзацii;

звiтрати перед Зборами про результати cBoci дiяльностi;
- на''равляти результати перевiрок Президенry Органiзацii
та Загальним Зборам
-

членiв Органiзацii;

- подавати Загальним Зборш,r членiв ОрганiзацiТ пропозицii
з питань дiяльностi
Органiзацii; Рiшення з ycix питань приймаютЪся про.rоЙ бiльшiстю .олосiв
ifисрнi,
T ленiв Наглядовоi
Ради. При piBHoMy розподiлi голЬсiв голос Голови НаглядЪrоi' Рчд"
.
вирlшальним.

6.

МIЖНАРОДНА СПIВПРАЦЯ

6.1. Органiзацiя у вiдповiдностi з своiми статутними завдаЕнями,
мас право на здiйснення
мiжнародних зв'язкiв та дiяльностi
порядку,
передбаченому
у
ur* brury.or,|закоЕодавством Украiни
"rr"r*

6.2, Мiжнародна

дiяльнiсть органiзацii здiйснюсться шляхом yracTi у мiжнародних
проектах, роботi мiжнароднттх органiзацiй, а також iнших
форйах, що не с}перечать
законодавству УкраiЪи, нормам i принципа-п.r мiжнародного права.
6.З.
здiйсненнi мiжнародноi дiяльностi Органiзацiя користуеться повним обсягом
|Iрч
прав i обов'язкiв юридичноi особи,
6.3. Органiзацiя:

-

органiзовуС обмiн делегацiями, органiзову€ за
участю iноземних партнерiв турнiри,
змаганняj конференцii, виставки, ярмарки, вiдряджас cBoix представ""оi"
дп" y,u"ri у
вiдповiдних заходах за межами Украiни;

-

проводить опiльно

з

iноземЕими орг liзацiями дослiдження

Еапрямками cBoei дiяльностi, публiкуе iх результати;

у

вiдповiдностi з

-

реалiзовуе iншi спiльнi ПРОГРаI\{и та проекти за участю iноземних партнерiв та
мiжнародних органiзацiй, що Ее сулеречить чинному законодавству УкраiЪи.

ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ ОРГАНIЗАЦIi
7.1. Органiзацiя може утворювати в установлеЕому закоЕодавством порядку фiлii,
7.

представництва, iншi вiдокремленi cTpyKTypHi пiшlоздiли,

7.2. Рiшенвя про },Iворення чи припинення дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв

приймаеться Загальними Зборалли.

,з. Фiлiя Органiзацii вiдокремленим пiдроздiлом, що розташований поза
мiсцезнаходженням Оргапiзацii та здiйснюе Bci або частину функцiй Органiзацii,
7,4. Представництво Оргалiзацii е вiдокремленим пiдроздiлом, що розташований поза
мiсцезнаходженням Органiзачii та здiйснюе представництво i захист iHTepeciB Органiзацii.

с

'7

i

7.5. Вiдокремленi п,iлFоздiли створюються дiють на пiдставi cBoii Положень, що
приймаються ix вищими керiвними органаNrи та затверджуються Правлiннял,t Органiзацii.
7.6. Члени Органiзацii ведlть спiльну дiяльнiсть шJUгхом об'еднання у вiдокремленi
пiдроздiли. якi створюються членами Органiзачii за територiальним принципом за мiсцем
проживання не менш, нiж двома членами Органiзаuii.
7.7, Вiдокремленi пiдроздiли кер},ються у своiй дiяльностi Стат}том Органiзацii.
7.8. Вiдокремленi пiдроздiли Оргаяiзацii не мають статусу юридичноi особи.

-

7,9. Вiдокремлений пiдроздiл мае вищий керiвний оргfi{
збори членiв, та керiвника
вiдокремленого пiдроздiлу, який обираеться зборами членiв ОргЙзачii.

7.10.Керiвник вiдокремленого пiшlоздiлу органiзовуе дiяльнiсть членiв Органiзацii по
виконанню статуту Органiзацii, веде облiк членiв, що приймаються до Оргапiзацii
вiдокремлениМ пiдроздiлом, виконус iншi повноваження, наданi керiвними Ър.ur*"
Оргапiзацii.
7.11. Керiвники вiдокремлених пiдроздiлiв мають право дiяти вiд iMeHi Органiзацii на
пiдставi довiреностей, виданrх Президентом.
7.12, Органiзацiя пiдтверджуе свiй всеlтраiЪський стаryс вiдповiдно до закону.

8.

кошти тА мАЙно оргАнIзАцIi

8.1. Органiзацiя може мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне
для здiйснення iT
cTaTyTHoi дiяльностi.

8.2. Органiзацiя набрае права власностi на кошти та iнше майно, передане iй членами
органiзацii або державою, набуте вiд вступних та членськт4х
пожертвуван9
громадянами, пiдприемствал,rи, установаN{и та органiзацiями (в тому""ecniu,
числi мiжнарЬдними),
а також на майно, придбане за рах}цок власних коштiв чи на iншrх пiдставах не
заборонених зaжоном,
8,3. Майно Органiзацii складаеться з коштiв або майна, якi надходять безоплатно або
у
виглядi безповоротноi фiвансовоi допомоги, благодiйних BHecKiB, грантiв (в тому числi
мiжнародних), добровiльних пожертвуваЕь, в тому числi BHecKiB члевiв Оргiнiзацii,

пасивних доходiв, дотацii, субсидii або оплати соцiа,тьних послуг з державного чи
мiсцевих бюджетiв, а також з доржавнIтх цiльових фондiв, благодiйноi допомоги,

ryтлaнiTapнoi та Toxнilmoi допомоги, в тому числi вiдповiдно до мiжнародних договорiв
Украiни; доходiв вiд ocHoBHoi дiя.llьностi Органiзацii вiдповiдно до Статру та
законодавства.

8.4. Отриманi доходи (прибугки), мйно Органiзацii або ix частини не пiдлягаоть
розподiлу серед засновникiв, членiв Органiзацii, працiвникiв (KpiM оплати iхньоi працi,
нарarхування сдиного соцiального внеску), чrенiв органiв управлiння та iнших пов'язаних
з ними осiб.

8.5. ,Щоходи та майно Органiзачii використовуються викJIючно для фiнансування видаткiв

на утримаЕня Органiзаrrii реаrriзацii мети (цiлей) та напрямiв дiяльностi, надання грантiв
(субгрантiв) .
8.6. Органiзацiя мас право мати спонсорiв, якi можуть робити добровiльнi пожертвування
на користь Органiзацii в грошовiй або iншiй формi.,
8.7. Органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язанЕями yciM належним iй на правi
власностi мйном. Члени Органiзацii не несуть вiдповiдальностi за зобов'язаннями

Органiзацii.

8.8. Органiзацiя зобов'язана вести оперативний та бухгмтерський облiк, статис,tичну
звiтнiсть, зарееструватись в органtж державноi податковоi iнспекцii та вЕосити до
бюджету податки i платежi у порядку i розмiрах, передбачених законодавством,

8.9. Щержавний контроль за дiяrьнiстю Органiзацii здiйснюеться державними оргаЕами у
порядку, передбаченому законодавством Украiни.
8,10.

У разi лiквiдацii, злиття, подirry, приеднaння або перетворення Органiзаrrii, ii майно

та кошти повиннi бути переданi однiй або кiльком неприбутковим

органiзацiям
вiдповiдного виду або бути зарахованi до доходу бюджету, якщо iнше не передбачено
законом, що регуrпое дiя.lтьнiсть вiдповiдноi неприбутковоi органiзацii.

ПОРЯДОК BHECEHIUI ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Порядок внесенЕя змiн i доповнень до стат)лу визначаеться статутом та чиl{ним
9.

закоЕодавством Украiни.

Змiни та доповненЕя до цього Статуту затверджуоться рiшенням Загальних Зборiв,
якщо За це проголосували не менше як 3/4 членiв органiзацii. Про змiни, що вносяться в
cTaTyTHi докрtенти, повiдомлясться )тIовновФкений орган з питань реестрацii.
9.2.

10.

припинЕннrI дLяльностI оргАнIзАцIi

10.1. Припинення дiяльностi Органiзачii здiйснюсться шляхом саморозпуску

або

реорганiзацii шляхом приеднання до громадського об'сднлтня такого саI\4оГо статусу або
за рiшенням суду про заборону Органiзацii.
10.2, Припинення дiяльностi громадського об'еднання зi статусом юридичпоi особи мае
наслiдком припинеЕня юридичноi особи.

l0.З. Органiзаuiя мае право
дiяльностi (саморозпуск.1.

у

буль-який час прийняти рiшення про припивення своеi

10.4.Рiшення про саJ\4орозпуск Органiзацii'приймаеться Загаrrьними Зборами, якщо за це
проголосували З/4 членiв Органiзацii. Загальнi збори створюють лiквiдадiйну комiсiю або
дору-I.1ють Правлiнню здiйснювати повноваження лiквiдацiйноi KoMicii для проведення
припиненЕя громадськоi оргавiзачii як юридичноi особи, а також приймають рiшення

].0

щодо використаЕЕя коштiв та майЕа Органiзачii пiсля Ti припиневЕя вiдповiдно
до
стат}ту.
l0,5. У разi припинення Органiза:rii ii майно та кошти .,е мояýть перерозподiлятись
мiж
членамИ Органiзацii,
повиннi буги передавi одвiй або *iлъком
органiза-чiям вiдповiдвого вилу або зарахЪванi до доходу бюджету, "ф"Оуr*Ъ"",
,"
передбачено законом, що реryJIюе дiяльнiсть вiдповiдяоi неприбулсовоiьрганiзацiт.
"*що
10.6. Реорганiзацiя Органiзацii здiйсяюсться за
рiшенням Загальнrх Зборiв, якщо за це
проголосувало не менш З/4 члень органiзацii. Реорганiзацiя органiзацii
здiйскюеться
пrляхом його приеднаЕня до_ iншого громадського об'ед"а.tr""
тalкого самого статусу на
пiдотавi рiшення Органiзачii цро припияеЕня дiяльпостi з приед{аЕтuм
оо Йо.о
об'еднання та рiшення громадського об'едвавня, до якого при€дЕуються, про
згоду Еа
таке присднання

i

i"."

l0,7. Порядок та правовi наслiдки припиЕеЕЕя дiяльностi Оргаlтiзачii шляхом
саморозгryскУ або реоргапiзацii абО заборонИ (примусового
розпуску) Оргапiзацii
визначасться вiдповiдяо до чияпого законодавства,

Голова Загальнлrх Зборiв
Ткаченко евгенiя Володимирiвна

Секретар Загальних Зборiв
Жиленко Надй Олекеандрiвна
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ВГо

(d{агнолiя>

Ткаченко €. В.

ВIДНО РIШЕННЯ
ЗБОРlВ ЧЛЕНIВ
по м. киеву
грулня 20l3 р.

BCEyKPAiHcbKoi громАдськоi оргАнIзАцIi

Положення про осередок по м. Киеву громадськоi органiзацii <Магнолiя>
розроблене у вiдповiдностi та на виконання пп. 7.5. i iнших положень Статуту громадськот
органiзацii кМАГноЛIЯD, а також вiдповiдно до КонституцiТ Украiни, l
{ивiльнЬго
кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни, Закону УкраiЪи <Про
державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань>,
закону Украiъи <про громадськi об'сднання>, Закону Украiъи <про лобровiльне
об'еднання територiа,rьних lромад).
положення про осередок по м. Киеву громадськоi органiзацii <магнолiя> визначас
особливостi провадження дiяльностi, порядок створення (змiни) керiвних органiв та ixHi
повновarкення, територiю дiяльностi, функцii щодо
управлiння майном осередку
Органiзацii.

визнАчЕннr{ TEPMIHIB
Термiни, у тому числi з великоi букви, вживаються у цьому Положеннi в наступному
значеннi:

органiзацiя
Правлiння

громадська органiзацiя кмагнолiя>.

-

керiвний орган Органiзацii, який приймае рiшення з ycix основних питань
дiяльностi Органiзацii, що передбаченi Статутом Органiзацii.

-

Осередок
це структурна ланка ОрганiзацiТ, що розташована поза мiсцезнаходлtенням
Органiзацii та здiйснюе представництво i захист iHTepeciB Органiзацii. Створена
для
гармонiйного функцiонувапня та ефективноi
мети
i
статутних
завдань
реа,riзацii
Органiзацii

-

Положенпя

-

Положення про осередок громадськоi органiзацii <Магнолiя>.

1.1.,Що системи

стАття

1.

зАгАльнI положЕннrI

осередку Органiзацii належить MicTo Киiв.

1.2. Осередок провадить

дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту Органiзачi.i та чинного
законодавства Украiни, реалiзовус мету, цiлi та завдання вiдповiдно
до Статуту, розвивас
структурну мережу Органiзацi'i. IJe положення е обов'язковим
для Bcix членiв Органiзацii,
закрiпленими за осередком по м. Киеву.
1,3, Осередок дiе на принципах верховенства права, прозоростi, вiдкритостi,
piBHocTi

перед законом, публiчностi, законностi, добровiльностi, вiльного волевиявлення.
рiвноправностi членiв, гласностi, виборностi органiв та змiни
складу, вiдсутностi
майнового iHTepecy членiв, територiальноi визначеностi.

i'

1.4. Осередок Ее мае статусу юридичноi особи.
1.5.

У межах MicTa Киева може бути створено один осередок.

1.6. Повне найменування осередку
украiнською мовою: осередок ВсеукраiЪськоi

громадськоi органiзацii кМагнолiя> по MicTy Киеву.

1.7. Скорочена П.вва осередкУ украiнською мОвою: осередоК
Киеву.

ВГо

<Магнолiя> по MicTy

найменування осередку англiйською мовою:СЕNТЕR оF NoNGOVERNMENTAL ORGANIZATION KMAGNOLIA) IN ТНЕ KIEV.
1.8. Повне

1.9. Скорочена назва осередкУ англiйською мовою:

KIEV.

СТАТТЯ

2.

CENTER NGO (MAGNOLIA) lN ТНЕ

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКУ

2.1. Осередок створю€ться за письмовою пропозицiею не менше нiж
двох членiв
ОрганiзацiТ, що постiйно проживають у м. Киевi.
2.2. Рiшення про створення осередку приймаеться Загальними Зборами членiв
Органiзацii.
2.3.

У рiшеннi зазначаються вiдомостi лро осередок:

2.3. 1.

Найменування осередку.

2.3,2. МiсцезнаходженюI осередку.
2.3.3. Вiдомостi про керiвника осередку.
2.4. За необхiдностi у рiшеннi мож}"ть зазначатися iншi вiдомостi, визначенi чинним

законодавством УкраiЪи.

СТАТТЯ

3.

ЗАКРIПЛЕННЯ ЧЛЕНА ОРГАНIЗАЦIi ЗА ОСЕРЕДКОМ

3.1. УмовИ та порядоК набуття членства в ОрганiзацiТ визначаються Статутом
Органiзацii.
3.2. Член органiзацii мае право бути закрiпленим за одним осередком,
що знаходиться
найближче до мiсця постiйного (фактичного) проживання особи чи
дiяльностi.
3.З. ЧлеН Органiзацii, закрiплений за осередком, мае yci права, передбаченi
Статутом
Органiзацii та чинним з.tконодавством УкраiЪи.

3У. Член Оргатiзацii, закрiплений за осередком, зобов'язаний дотримуватися Bcix
обов'язкiв, визначених Статром Органiзацii.
3.5. Закрiплення членiв органiзацii за осередком е
фiксованим i пiдтверджусться записом
у PeecTpi членiв Органiзацii.
З,6, облiк членiв Органiзацii, закрiпленими за осередками, ведеться
CeKpeTapiaToM
Органiзаuii до якого подана зfuIва кандидата члени Органiзацii.
у
3.7. Члени Органiзацii, закрiпленi за осередком, також мають право:
3.7,1. Брати участь У статутнiй дiяльностi та заходах,
що реалiзуються в межах

компетенцii осередку;

3.7.2. Вносити пропозицii,

Органiзацii.
3.8.

змви та скарги на розгляд керiвних органiв осередку та

У разi змiни мiсця проживання член Органiзацii мае право бути закрiпленим за

осередком, що знtжодиться найближче до нового мiсця постiйного (фактичного)
проживilння. ,Щля цього необхiдно подати до Правлiння Органiзачii:

з.8.1. Заяву довiльноi форми, у якiй роз'яснюються
фактичнi обставини змiни мiсця
проживання.
З.9. Порядок виходу (виключення) з членства в Органiзацii визначаеться Статутом.

4.

KEPIBHI ОРГАНИ ОСЕРЕДКУ

4.1. Керiвним органаJ\{и осередку в м. Киевi е Загальнi Збори членiв осередку, Керiвник

осередку.
4.2, Заzальнi Зборu членiв осереdку по м. KucBy:
4.2.1. Загальнi Збори членiв осередку € головним колегiальним органом осередку. куди
входять yci шени Органiзацii, закрiпленi за вiдповiдним осередком, яке приЙмае рiшення
в межах IIoBHoBtDKeHb, визначених цим Положенням, а також скасову€ рiшення у випадку

ixHboi невiдповiдностi принципам завдаIцшм та мети Оргаriзацii, що передбаченi цим
Положенням та Статlтом Органiзацii.
4.2-2. Збори осередку проводяться Ее рiдше, нiж раз на три роки.

4.2.3. Позачерговi Загальнi Збори членiв осередку скликаються при наявностi обставин,
що зачiпають cyTTeBi iнтереси осередку, а також в iнших випадках, передбачених
Статl.том та законодавством УкраiЪи.
4.2.4.

Yci рiшення осередку приймаються простою бiльшiстю.

4.2.5. Рiшення, прийнятi на Загальних Зборах членами осередку з дотриманням вимог
цього Положевня, Стаryту Органiзацii, iнших внутрiшнiх документiв та законодавства
Украiни, обов'язковi для ycix членiв Органiзацii, закрiплених за осередком.
4.2.6. Порядок денний Загальних Зборiв членiв осередку (чергового та позачергового)

визначаеться за пропозицйми членiв осередку, Президента Органiзацii, Правлiнням
Органiзацii.
4.2.7. Рiшенrrя Загальних Зборiв членiв осередку оформляеться протоколом.
4.2.8.

!о

компетенцii Загальних Зборiв членiв осередку належить:

- рtвалення проектiв територiального рiвню;
прийнятгя внутрiшнiх докlментiв вiдповiдно до цього Положення та Статуту
Органiзацii;

-

- направлення до Правлiння Органiзацii пропозицiй щодо призначення на посаду
керiвника осередку особи з-помiж членiв Органiзацii, закрiплених за осередком;
- засл}ховраЕня звiту керiвника осередку

за перiод мiж засiданнями Зага,тьних Зборiв;

-

направлення до Загальних Зборiв, Правлiння Органiзацii, Президента Органiзацii
пропозицiй та рекомендацiй щодо роботи осередку та./або Оргаяiзацii;

-

внесеЕЕя пропозицiй щодо внесення змiн до цього Положення.

4.З. KepiBHuK осереdку по ltt, KucBy:

4.3.1.Керiвник осередку органiзовуе дiяльнiсть членiв Органiзацii по виконанню Статуту
Органiзацii, веде облiк членiв, що приймаються до осередку Органiзацii, здiйснюе
оперативне управлiння справами осередку, забезпечус виконання рiшень Загальних Зборiв
членiв осередку.

4.З.2. Керiвник осередку обираеться шляхом вiдкритого голосування за поданням членiв
Органiзацii простою бiльшiстю голосiв ycix членiв Органiзацi'il на засiданнi Загальних

Зборiв членiв Органiзацii.
4.3.3. Керiвник осередку е пiдзвiтним Загальним Збораrпл, Президенту Органiзацii, вправi
вносити Еа розгляд Загальних Зборiв осередку пропозицiй з будь-якого аспекту дiяльностi

осередку.

4.3.4. Керiвник осередку:

-

звертаеться з кJIопотаЕням до Президента Органiзацii щодо видiлення майна Органiзацi'i
для реа,тiзацii розроблених та схвалених осередком проектiв територiального рiвня;

- органiзовуе пiдготовку Загальних Зборiв членiв осередку

та головус на них;

- звiтус на Загальних Збора.х членiв осередку про результати дiяльносri за поточний
перiод;
- звiтуе

на Загальних Зборах членiв Органiзацii про свою дiяльнiсть та використання

майна, що переданi i знаходяться в користуваннi осередку;

- вирiшус iншi питання дiяльнос

гi осередку вiдповiдно до мети i основних завдань
дiяльностi Органiзацii, що ЕzIлежать до його компетенцii внутрiшнiми докр{ентами

Органiзацii, цим Положенням, Статутом Органiзацii, приймае з цих питань буль-якi iншi
рiшення або виконуе буль-якi iншi дii KpiM тих, що вiдносяться до компетенцii керiвних
органiв Органiзацii;
4.3.5. Керiвник може бути вiдкликаним шляхом вiдкритого голосування учасникiв

Загальних Зборiв членiв Органiзацii у разi порушення принципiв, завдань та мети
Органiзацii.
4.3.6. Рiшення керiвника осередку можуть

бlти оскарженi членами Органiзацii,

закрiпленими за осередком, на Загальних Зборах членiв осередку.

4.4. Осередок мае надавати вiдповiдi письмово або елек,грrrнною поштою на запити членiв
органiзацii щодо дiяльностi керiвних органiв осередку та реалiзацii Статутних завдань у
тридцяти денний TepMiH.

5.

мАЙно осЕрЕдку

5.1. Осередок Мае правО використовуваТи майно, видiлене йому за
рiшенням Президента

Органiзацii.

5.2. Майно, видiлене осередку, використовуеться виключно на реа:liзацiю мети, цiлей та

зiвдань, що визначенi Статутом Органiзацii та цим Положенням.
5.4.

У разi припинення дiяльностi осередку майно повертасться до Органiзацir.

6.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ДIЙ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ
ОРГАНIВ ОСЕРЕДКУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Члени Органiзачii. закрiпленi за осередком. мають право оскаржити рiшення. дiю або
бездiяльнiсть iншого члена Органiзацii, закрiпленого за осередком! керiвника осередку або

Загальних Зборiв членiв вiдокремленого пiдроздiлу шляхом подання письмовоi скарги, а
саме:

-

на дii. бездiяльнiсть або рiшення члена Органiзачiт, закрiпленого за осередком-

первинна скарга подасться до керiвника осередку. який зобов'язаний отримати письмовi
поясненЕя вiд особи, дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться, та протягом

двадцяти робочих днiв розглян}"rи скаргу iз письмовими поясЕеннJIми та повiдомити про
результати ii розгляду скаржника. В разi вiлхилення скарги керiвником осередку
повторна скарга подаеться на розгляд Загальних Зборiв членiв осередку, яке зобов'язане
розглян}ти скаргу на черговому чи позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викликом
члена Органiзацii, закрiпленого за осередком, який скаржиться, а також члена Органiзацii,
закрiпленого за осередком, дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться.

-

* на дii, бездiяльнiсть або
рiшення керiвника осередку- скарга подасться на розгляд
Загальних Зборiв членiв осередку, яке зобов'язане розl.Jlяну,ги скаргу на черговому або

позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викликом члена ОрганiзацiТ, закрiпленого за
осередком, який скаржиться, а також керiвника осередку дii, бездiяльнiсть або рiшення
якого оскаржуеться;
6.2. Скарга, яка потребус розгляду на позачерговому засiданнi Зага,тьних Зборiв членiв

осередку, е пiдставою для скликання таких Загальних Зборiв членiв осередку протягом
тридцяти днiв з дня над(одження TaKoi скарги.

6.З. Щii, бездiяЛьнiсть або рiшення Загаrrьних Зборiв членiв осередку можуть бути
оскарженi на Загальних Зборах членiв Органiзцii, або в порядку, передбаченому чинним

закоЕодавством Украiни.

СТАТТЯ

7.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕНIIЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
ЦЬОГОПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення затверджуеться Правлiнням

ВГо кМагнолiя> вiдповiдно

членiв Загальних Зборiв осередку по м. Кисву.

до рiшення

7.2. ПоложеннЯ набираС чинностi з моментУ його затвердження в порядкУ, передбаченому

Статлом Органiзацii.

7.3. Змiни та доповнення до Положення про осередок приймаються Загальними Зборами
членiв за пропозицiями kepiBHlTx органiв осередку.

СТАТТЯ

8.

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА ЛIКВIДАЦIЯ ОСЕРЕДКУ

8.1. Осерелок створюсться на невизначений строк- a,re не бiльше строку дiяльностi
Органiзацii.
8.2. Рiшення пРо припинення Дiяльностi осередкУ приймаються Загальними Зборами
членiв ОрганiзацiТ за поданням Президента Органiзацii.
8.3. Припинення дiяльностi Органiзацii мас наслiдком припинення дiяльностi осередку.
8.4. ЛiквiдацiЯ осередкУ вiдбувасться вiдповiдно до чинного законодавства Укра'iни.

2650
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1. Анотацiя.

Проект кЗахисти свою дитину!> КиiЪського осередку Всеукраiнськоi
громадськоТ органiзацii <<Магнолiя>.

За результатами дослiджень, проведених ЮНIСЕФ у 2017 роцi
встановлено, що в YKpaiHi 67Yо д\тей BiKoM вiд 11 до 17 poKiB
стикалися з проблемою булiнry (цькування, знущання). При цьому
24О/о

дiтей стали жертвами булiнry, серед яких 48Ой нiком.ч не

розповiда:lи про цi випадки. Несвосчасне втручання доросJIих в булiнг
призводить до того, що дитина стае жертвою психологiчного,
фiзичного насильства вiд однолiткiв; призводить до втечi дитини з
доNry i HaBiTb до спроб суiциду
Так за даними кСлryжби розшуку дiтей> ВГО кМагнолiл> серед
розшIуканих 126 дiтей, зниклих в MicTi Киевi та Киiвськiй областi в
2017 роцi, бiльшiсть втекла вiд насильства в дитячому середовищi
(булiнгу). За даними ЮНIСЕФ, на думку украiЪськоi молодi, бупiнг
lcEye через те, що доросл1 1гнорують це питання.

пiдвищити обiзнанiсть мешканцiв м.Киева щодо
необхiдностi та методiв вчасного виrIвленнlI ознак насильства над ix
дiтьми та правових методiв протидiТ булiнry.

Щiль 1: пiдвищити обiзнанiсть мешканцiв м.Киева про небезпеку
0улlнгу та можливlсть отримати оезкоштовну правову та
психологiчну консупьтацiю щодо раннього виlIвлення ознак та
припинення булiнry над ix дiтьми, зателефонувавши на кгарячу лiнiю

llб

000).

Щiль2: забезпечити можпивiсть

безперервного консультування
мешканцiв м.Кисва на кгарячiй пiнii 116 000) по будrтям з 10:00 до
l8:00 шляхом доукомплектац11 штату саll-центру двома
консультантами.
Щiль З: забезпечити високу якiсть надання правових та поихологiчних
консультацiй мешканцям м.Кисва, щодо раннього виlIвлення ознак та

припинення булiнry, шJuIхом пiдвищення квалiфiкацii консультантiв
кгарячоi лiнii 1 16 000).

2. Загальна iнформацiя.
Iснування органiзацii почалося в 2001 роцi з громадськоТ iнiцiативи
групи журналiстiв, якi об'едналися заради прав дiтей i сiмей, якi
опинилися в складних життевих обставинах.

В

2005 роцi <Магнолiя> була зареестрована,

як

ВсеукраiЪоька
громадська органiзацiя, яка мас осередки в 16 регiонах УкраiЪи (в т.ч.
в м.Киевi). ВГО кМагнолiл> с спiвзасновником УкраiЪськоi мережi за
права дитини, членом Мiжнародноi Федерацii Missing Children
Еurоре. ВГО <<Магнолiя>> мас державну реестрацiю, як суб'ект
iнформацiйноi дiяльностi http ://magnolia.org.ua.

Киiвський осередок <<Магнолiя) отримав 1 мiсце у номlнацrr
<<Соцiальнi iнiцiативш> в KoнKypci найкращих реалlзованих

практик вiд громадських iнiцiатив у вирiшеннi питань мiсцевого

значення, який

проводила Киiвська MicbKa державна

адмiнiстрацiя.
Управлiнська структура органiзачiТ включас Загальнi збори t{ленiв
Органiзачiь Правлiння, Президента органiзацii. Органiзацiйна

структура вкJIючае утворен1 в установленому законодавством порядку
Осередки, якi дiють на пiдставi cBoix Попожень, що затверджуються
Правлiнням Органiзацii. Адмiнiстративна структура включае
адмiнiстративний апарат, який здiйснюе поточIIу робоry по
виконанню рiшень Правлiння та Президента,
На 01.12.2017р. ВГО <<Магнолiя> напiчуе 42 члени органiзацii та 16
територiальних осередкiв.
Попереднiй досвiд реалiзацii проектiв протягом ocTaHHix 2-х poKiB:

Проект
1. <Сrryжба розшryку дiтей>
http ://missingchildren.org.ua,/

2.Створення са1l-центру i <гарячоi
лiнii зниклих дiтей 116 000>
З.Створення <гарячоi лiнii)> для
пiдвищення обiзнаностi жiнокпереселенок щодо протидii
домашньому та гендерноopieHToBaHoMy насильству
0-800-50-40-42
4.Проект <<Безпека дiтей-спiльна
вiдповiдальнiсть>

Термiни
з 2005 року по

теперiшнiй час

Донор

телекомпанiя
<Магнолiя-ТВ>,
корпоративнi донори

2015 piK

Посольство Канади

2016 piK

ГО <KoHBiKTyc>

2017 piK

МБФ <ВiдродженЕя)

3. Описпрограми.

За результатами дослiджень, проведених ЮНIСЕФ у 2017 роцi.
встановлено, що в YKpaiHi 67О/о дiтеiт BiKoM вiд 11 до 17 poKiB

стикчшися з проблемою булiнry (цькування, знущання). При цьому
24О/о дtтеiт стЕlли жертвами булiнry, серед яких 48Ой HiKoM,y не
розповiдали про цi випадки. Несвоечасне втручання дорослих в

булiнг призводить

до того, що

дитина стас

жертвою
психологiчного, фiзичного насильства вlд однолlткlв; призводить
до втечi дитини з дому i HaBiTb до спроб суiциду.

Глузування та зIrущання над дiтьми однолiткiв уже стшIи частиною
пiдлiткового життя. Через нерозумiння та невмiння батькiв
кожним роком масштаби цього явища
протидiяти булiнry,

з

збiльшryються.

Наразi в YKpaiHi icHye дитяча (<гаряча лiнiп для допомоги дlтямжертвам насильства, €uIе бiльшiсть дiтей-жертв соромляться
нiкуди не
цькування l нlкому про нього не розповlд€lють
звертаються. Щiти мовчать про своi проблеми: в усьому

i

звинувачують себе, страждають вiд почуття провини, бояться
занадто бурхливоi реакцii батькiв або й погiршення сиryацiТ через
ikHc втручання, хоча саме батьки можуть зiграти вa:кливу роль у
запобiганнi проявiв булiнry над iх дiтьми. Багаторiчний досвiд
<Сrryжби розпryку дiтей> ВГО кМагнолiя> свiдчить2 що бiльшiсть
батькiв HaBiTb не здогадуються, що Тхня дитина е жертвою знущань.
Нерiдко це з'ясовусться занадто пiзно, пiд час розшуку дитини, яка,
не витримавши тиску однолiткiв - морального чи HaBiTb фiзичного,
намагаеться знайти вирiшення цiсi сиryацti шляхом втеч1 з дому, не
пiдозрюючи, що на вулицi ii чекае ще бiльше загроз: сексуальна
експrryатацiя, втяryвання в злочинтту дiяльнiсть, наркотики i HaBiTb
загибель. Саме тому батькам необхiдно знати головнi ознаки, за
якими можна вчасно виrIвити булiнг, психологiчнi способи
пiдтримки cBoci дитини i правовi методи if захисry.

Швидка та доречна реакцiя батькiв на сиryацiю булiнry зможе
повернути дитинi безпеку i запобiгти жахливим наслiдкам.

Пiдвищити обiзнанiсть мешканцiв м,Киева щодо необхiдностi та
методiв вчасного ви;IвJIення ознак насипьства над iх дiтьми та
протидIl oулlнry шляхом:
- пiдвищення обiзнаностi мешканцiв м.Киева про можливiсть
отримати безкоштовну правову та психологiчну консультацiю
щодо раннього виrIвленнrI ознак та припинення бупiнry над ix
дiтьми, зателефонувавши на (сарячу лiнiю 116 000>;
- забезпечення можливостi безперервного консультування на
кгарячiй лiнii 116000) по будням з 10:00 до 18:00 шJuIхом
доукомплектацii штаry саll-центру двома консультантами;

-

забезпечення високоi якостi ЕаданнrI правових та психологiчних

консультацiй мешканцям м.Киева, якi звернулись на (гарячу
лiнiю 11б 000>, щодо раннього виlIвленнrI ознак та припинення
булiнгу.

Створити iнформацiйнi матерiали про важJIивiсть i можливiсть
правову консультацiю щодо
батькам отримати психологiчну
раннього виявлення ознак та припинення бупiнry булiнry над ix
дiтьми, зателефонувавши на безкоштовну сарячу лiнiю 116 000).
Розмiстити iнформацiйнi матерiали в ефiрi телеканалiв кКиiЪ>,
соцlzlльних мерOжах;
<ЧП.Iнфо>; на порталi
в марrrцутних Taкcl в м.кисвl.
на
вцео_монlторах
- .Щоукомплектувати штат саll-центру <<гарячоI лiнii> двома
консультантами.

i

-

Провести тренiнг

rl16
000)
lo uuu))

для

консультантiв

<<гарячоТ лiнii

виrIвJIеннrI
батькам щодо ранньог()
з надання консультацlи оатькам
раннього в]
ознак булiнry та способiв психологiчноТ пiдтримки дитини.

-

Провести ceMiHap дJuI консультантiв <<гарячоi лiнii

116 000) з надання консультацiй батькам щодо правових методiв
захисту д!|тини та протидii булiнry.
Провести монiторинг та оцiнку Проекту.

з,4. План виконання

Опис заходiв для
здiйснення етагry

Етапи реалiзацii
.Створення
iнформацiйних
матерiалiв
1

проект_у,

- За.тц"rgнr, експертiв з

розробки iнформацiйних

Вiдповiда-llьний
виконавець

Строк

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Контент-менеджер
проекту
Фортуна Ю.А.
Бухгалтер
Струц В.В.

квlтень
2018

MaTepimriB.

зi
створеншI iнформацiйних
- Залутення виконавцiв

KBiTeHb

2018

матерiалiв.
- Створення

iнформацiйних матерiалiв
2.Розмiщення
створених
iнформацiйних
матерiалiв на ТVкаЕалах; iHTepHeT-

ресурсах;
в маршрутних TaKci.
3.,Щоукомплектацiя
штату саll-центру
<гарячоi лiнii 1 16 000>
двома консудьтантами

5.Проведення
ceMiHapy для
консультантiв
<гарячоi лiнii> з
правовоi пiдтримки
батькiв.

_

вересень
2018

травень вересень
2018

Контент-менеджер
проекту
Фортуна Ю.А.

- Проведення спiвбесiд,
- Пiдписання договорiв з

квlтень
2018

- Забезпечення умов

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Бlхгалтер
Струч В.В.

травень вересень
2018

- Залlлтення експертiв з

дитячоi психологii

квlтеЕь
2018

- органiзацiя TpeHiHry

KBiTeHb

- Складанrrя медiа-планiв.

Контроль
за дотриманЕям медiа планiв.
- Отримання ефiрних
довiдок вiд медiа
партнерiв.
-

-

двома консультантами.
роботи консультантiв
кгарячоi лiнii>.

4.Проведення
TpeHiHry для
консчльтантiв
<гарячоi лiнiЬ> з
психологiчноi
допомоги батькам.

квlтень

2018

юрисконсульта.

квlтень
2018

- органiзацiя ceMiHapy.

KBiTeHb

- Залl"лення

2018

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Бухгалтер
Струц В.В.

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Бlхгалтер
Струц В.В.

6.Проведення
монiторинry проекту.

Контроль за викоЕаннrIм
медiа-планiв по
розмiщенню
iнформацiйних матерiалiв
- Контроль за
проходженням TpeHiHry i
-

щомlсяця

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Контент-менеджер
проекту
Фортlтtа Ю.А.

ceMiHapy

- Контроль за кiлькiсними
i якiсними показникаI\4и

7.Оцiнка проекту

роботи консультантiв
<гарячоi лiнii>.
- Аналiз кiлькiсних i
якiсних результатiв
проекту.

,травень -

вересень
2018
вересень
2018

Керiвник проекту
Липовецька M.I.
Контент-менеджер
проекту

ФорryнаЮ.А.

- Складання звiтiв.

Бухгалтер
Струц В.В.

З.5.

ОЧiк}чванi результати проекту.

кiлькiснi

Якiснi

результативнi показники:

результативнi показники:

1.Створено iнформацiйнi матерiали:
- вiдеоролик - 1
- сюжети-публiкацii - 10
2, Розмiщено iнформацiйних матерiалiв:
- в ефiрi ТY-каналiв: 1000 розмiщень;
- на iHTepHeT-pecypcax: 200 розмiщень;
- в маршрутних TaKci: 10 000 розмiщень.
З. .Щоукомплектовано шlат са1l-центру
<гарячоi лiнii 11б 000> двома
консультантами.
4. Проведено 1 тренiнг i 1 ceMiHap для
консультантiв <<гарячоi лiнii 1 16 000)).

5. Надiйшло щонайменше З00 звернень

вiд мешканцiв м.Киева щодо виlIвлення
та протидii булiнry над ix дiтьми на
(гарячу лiнiю>.

Щонайменше 400 000 мешканцiв м.Киева
пiдвищили обiзнанiсть про важливiсть
вчасЕого виявленIUI ознак насильства над
ix дiтьми та протидii булiнry, та
можливiсть отримати консультацiю на
безкоштовнiй <гарячiй лiнii 116 000>
Забезпечено мождивiсть безперервного
консультування на <<гарячiй лiнii 116 000>
в будцi днi з 10:00 до 18:00.
Забезпечено високу якiсть надання
правових та психологiчних консультацiй
мешканцям м.Киева на <гарячiй лiнii
1 16 000))
Щонайменше 300 батькiв-мешканцiв
м.Киева отримали супровiд, психологiчну
та правову допомоry щодо раннього
виlIвлеЕня ознак та припиненнjI булiнry

ix дiтьми.
Щонайменше З00 дiтей-жертв, або
потенцiйних жертв булiнry врятовано вiд

.над

насильства.

З.6. Цiльова аудиторiя.

-

глядачi телеканщIу <КиiЪ>, телеканалу
1.Щiльова аудиторiя: мешканцi м.Киева
<IШ.Iнфо>, читачi порталу http://magnolia-tv.coш/, корисryвачi соцiальних мереж;
пасажири маршруп{их Taкci.
2.Щiльова аудиторiя: батьки - мешканцi м.Киева.
З.Бенефiцiари цроекту:
.Щiти

-

мешкаццi м.Киева

однолiткiв.

-

жертви або потенцiйнi жертви насильства

з

боку

гfuануеться створювати iнформацiйнi приводи дJuI заJIученн;I журналiстiв ТК
<ЧП.Iнфо>, ТК <Киiв> та порталу http://magnolia-tv,com./ та iнших медiа до
висвiтленrrя ходу та результатiв проекту.

проекТ.у.
Органiзацiя-партнер
проекту
1,Редакцiя телекаIrаJIу
<ЧП.Iнфо> (лист
пiдтримки додаеться)

2.Редакцiя
iнтерактивних проектiв
ТоВ <Магнолiя-ТВ>
(лист пiдтримки
додаеться)

3.кпкмр
<<Телекомпанiя <КиiЪ>

(лист пiдтримки
додаеться)

4.Рекламне агентство
<REK mediu (лист
пiдтримки додаеться)

5.ТоВ <Магнолiя-ТВ>

Заходи

Розмiщуе на безкоштовнrй
ocнoBi в ефiрi телеканатry
<lШ.Iнфо> iнформацiйнi
вiдеоматерiали, cTBopeHi пiд
час проекту.
Розмiu{уе на безкоштовнiй
ocнoBi на порталi
http l//magnolia-tv.com/ та в

соц.мережах iнформацiйнi
матерiали, cTBopeHi пiд час
проекту.
Розмiтrryе на безкотrrтовнiй
ocнoBi в ефiрi телеканалу
<Киiв> iнформацiйнi
матерiали, cTBopeHi пiд час
проекту.
Розмiщуе на безкоштовнiй
ocHoBi в маршрутних TaKci
м.Киева iнформацiйнi
матерiали, cTBopeHi пiд час
проекту.
Надае безкоштовно
примiщення (48м2) для
саll-центру <гарячоi лiнii)>
за адресою м.Киiв,
вул.Гайдара 58/10, 4-ий
поверх

контактна особа
Головпий редактор
Сидоренко О.В.
+380(50)525-58-75

Головний редактор
Васильев о.В.
+380(9з)092-28-55

Генеральний директор
Криворулко С.В.
+з 80(67)409-85-20

,Щиректор Степанець

Ромая

+з 80(96)

1

16-00-39

Заступник
Генерального директора
Побережський Б.Ю.
+з 80(67)401-62-09

4. Кошторис витрат на реалiзацiю проекту.

.}lъ

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

Сума
коштiв,
очiкувана

з бюдяtеry

м.Киева,
гDп.

Сума
коштiв з
iпших
дя(ерел,

грн,

Власний
внесок
органiзацii

Загальна
сума

Оплата прац1
1

(з урахувалням

податкiв):
-керiвник проекту
-контент-меЕеджер
-бухгаrrтер проекту
(50%)

10 000грн х бмiс.
8 000грн х бмiс.

6 500грн х бмiс.

Всього:
2

Оплата послуг:
-посJIуга дитячого
психолога з проведеЕня
тренiнгу для Bcix
консультантiв <гарячоi

лiнii

147 000,00

147 000,00

3 молуля треттiвгу

х 4 600,00грн

13 800,00

1з 800,00

3 модуля ceMiHapy

18 900,00

18 900,00

90 000,00

90 000,00

i 16000>

-послуга
юрисконсульта з
проведення ceMiHapy
для Bcix консультантiв
<гарячоТ

лiнii

1

х б 300,00грн

16000D

_посJryга двох

консультантiв <гарячоi
лiнii 116000> з протидii
булiнгу

2чол. х 5Mic.
х 9000,00грн

Всього:

J

48 000,00
з9 000,00

60 000,00
48 000,00
з9 000,00

60 000,00

Створення
iнформацiйних
матерiалiв проекту

1 вiдеоролик
х 20 000,00грн
10 вiдеосюжетiвпублiкацiй
х 5000,00mн

Всього:

122 700,00

122 700,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

70 000,00

70 000,00

Адмiнiстративнi
4

витрати:
-оренда примiщення
саll-центру <гарячоi
лiнii> (включно з

комунальними л
витратами),48м'
-послуги зв'язку та IP
телефонii <гарячоi

х

бмiс.
17 280,00грн

10з 680,00

бмiс.
х 4 600,00грн

10з 680,00

27 600,00

27 600,00

103 680,00

27 600,00

131 280,00

103 б80,00

174 600,00

470 980,00

лiнiТ>

Всього:

РАЗоМ:

192 700,00

5. Обгрунтування кiлькостi послуг i ToBapiB.
Керiвник, контент-менеджер i бухгалтер проекту мають посадовi оклади
на piBHi тарифних ставок в бюджетнiй сферi з урахуваннJIм квалiфiкацiТ
працiвникiв. (Власний внесок Киiвського осередку ВГО <Магнолiп)
5,2,

забезпечення високоi якостi психопогiчноТ допомоги батькам,
якi звернулись на (гарячу лiнiю>>, доцiльно провести тренiнг для
консультантiв <<гарячоi лiнii> з залученням висококв€lJliфiкованого
,Щля

дитячого психолога. Тренiнг скпадаеться з трьох модулiв (три днi), За
даними Киiвського iнстиryry рацiонально-iнryiтивноi психотерап11,
BapTicTb одного модуJuI TpeHiHry складас 4 600грн 00коп.
Для забезпечення високоi якоотi правовоi допомоги батькам, якi
звернулись на (сарячу лiнiю>>, доцiльно провести тренiнг дjul
консультантiв <<гарячоi лiнii> з заrý/ченнrlм висококвztлiфiкованого
консультанта. CeMiHap складасться з трьох модулiв (три днi), За даtними
<Agio Plus> середня BapTicTb надання
Юридичного
бюро
консультативних посIryгу вигпядi проведення 1 модуля ceMiHapy складае

-

6 300грн 00 коп.

Для забезпечення повноцiнноi роботи <<гарячоi лiнii> в режимi:
буднi днi - з 10:00 до 18:00 необхiдно доукомплектувати штат
саll-центру двома консультантами. Оплата послуг консультантiв
<гарячоi лiнiЬ> буд. здiйсrшовати на piBHi бюджетноТ установи
<Урядовий контакт-центр> 9 000,00грн/на мiсяць (включно з податками).
5.3.

Для пiдвищення обiзнаностi м,Киева
можливiсть отримати безкоштовну

про небезпеку булiнry та
правову та психологiчну

консупьтацiю на кгарячiй лiнiТ 116 000) необхiдно провести ефективну
iнформачiйну компанiю, а саме:
Створити 1 рекламнии вlдеоролик (хронометраж 30 секунд) i
забезпечити його ротацiю протягом 6 мlсяцlв на ресурсах медrапартнерiв проекту.
Створити 10 вiдеосюжетiв - rryбпiкацiй та розмiстити ix на ресурсах
вiдеосюжетамедiа-партнерiв проекту по такому медiа-плану:
гryблiкацii на мiсяць (l раз в 2 тижнi).

-

2

Розцiнки на посJryги по створенню:
1 вiдеоролика: 20 000,00грн
1 вiдеосюжетiв - гryбпiкацiй - 5 000,00грн
вiдповiдають мiнiмацьним розцiнкам членiв BceyKpaiHcbKoT рекламноi
коалiцiТ та УкраiЪськоi АсоцiацiТ зi зв'язкiв з громадськiстrо.

5.4. Стаття

витDат кАдмiнiстративнi витратI4)

Оренда примiщення саll-центру за адресою: м. Киiв, вуп. Гайдара
58/10, 4-ий поверх, на piBHi су{асних розцiнок на аренду нежитлових
примiщень в Голосiiвському районi м.Кисва (включно з комунаJIьними
витратами): 48 м2х 360,00грн - 17280,00грr+/мiсяць
Посrryги зв'язку:
Оплата послуг зв'язку вiдбувасться згiдно з тарифами операторiв
зв'язку: =4 600,00грrr/мiсяць.
6. Перелiк характеристик Еаявного матерiально-технiчного та
кадрового забезпечення.
КиiЪський осередок ВГО кМагнолiо реалiзус проект <Сгryжба розшуку
дiтей>>, частиною якого е ((гаряча лiнiя зниклих дiтей 1 16 000), яка надас
допомоry батькам зниклих дiтей. !звiнки на (гарячу лiнiю> безкоштовнi
для абонентiв Bcix мобiльних операторiв. Для реалiзацiТ <гарячоi лiнiТ>
створено професiйний са1l-центр, в якому забезпечено:

Багатоканальна телефонiя (можливiсть обробляти одночасно 16
дзвiнкiв).

8

робочих мiсць (меблi, комп'ютерне обладнання, програмне

забезпечення).

Наразi в саll-центрi <Служба розпryку дiтей> працюе штат iз 4

консультантiв. Щля реалiзацiТ проекту <<Захисти свою дитину!> потрiбна
доукомплектацiя штаry двома консультантами.
KpiM того, ВГО кМагнолiо> забезпечена професiйними кадрами, якi
мають великий досвiд управлiння та реалiзацiТ просвiтницьких проектiв
у сферi прав людини. I тому, власними силами нашоi органiзацii буде
здiйснюватись управлiння, реалiзацiя та фiнансовий менеджмент
проекту (керiвник, контент-менеджер та бухгалтер проекry).
Власним внеском в проект <<Захисти свою дитину!> вiд нашоi
органiзацiТ е оппата послуг зв'язку <<гарячоi лiнii>>, оплата працi
керiвника, контент-менеджера та бухгалтера проекту.

Iснування органiзацiТ почалося в 2001 роцi з громадськоi iнiцiативи
групи журналiстiв, якi об'сднаrrися заради прав дiтей i сiмей, якi
опинилися в складних життевих оботавинах.

В

2005 роцi <Магнолiп була зареестрована, як

ВсеукраТнська

громадська органlзацш, яка мае осередки в 16 регiонах Украiни (в
т.ч. в м.Киевi). ВГо <Магнолiя> е спiвзасновником YKpaiHcbKoT
мереж1
за права дитини, членом Мiжнародноi Федерацii
Missing Children Еurоре. ВГО кМагнолiя> мае державну ресстрацiю,
як суб'ект iнформацiйноi дiяльностi http://magnol iа.оrg.uа.

КиiЪський осередок <<Магнолiя> отримав 1 мiсце у номiнацii
<соцiальнi iнiцiативш> в r<oнI<ypci найкращих реалiзованих
практик вiд громадських iнiцiатив у вирiшеннi питань
мiсцевого значення, який проводила Киiвська Micbka державна

адмiнiстрацiя.
управлiнська структура органiзацii вкlпочас Загальнi збори Членiв
Органiзацii, Правлiння, Президента органiзацii. Оргiнiзацiйна
структура вкJIючае yTBopeHi в установленому законодавством
порядку Осередки, якi дiють на пiдставi cBoix Положень, що
затверджуються Правлiнням Органiзачii. Адмiнiстративна
структура включае адмiнiстративний апарат, який здiйснюе поточну
робоry по виконанню рiшень Правлiння та Президента.
На 01.12.2017р. ВГО <<Магнолiл> налiчуе 42 члени органiзацii та 16
територiальних осередкiв.

Адмiнiстрат ивний апарат органiзацii забезпечений професiйними
кадрами, якi маютЬ великиЙ досвiд управлiння та
реалiзацii
просвiтницьких проектiв
сферi прав людини (керiвники та
менеджери проектiв; бухгалтер; юрист; експерти).

у

Адмiнiстративний апарат мае офiс; комп'ютерне обладнання, засоби
зв'язку.
KpiM того, дJUI реаJIlзаш1 (<гарячих лiнiй> органiзоване окрсме
примiщення,
якому створено професiйний саll-центр i

забезпечено:

-

багатоканмьIryIР-телефонiю
робочi мiсця длЯ консультаНтiв (меблi, комп'ютерне обладнання,
програмне забезпечення).

фiнансуваншI пр..отягом 2017 року булпr:
Мiжнародний фонд кВiдlоджентtя>
ГО <KoHBiKryc>
Корпоративний донор <Bemobile.Ltd>
ТоВ <Магнолiя-ТВ>

,Щжерелалли

-

.
-

Президент
вго кмагно

эдеч)
Ткаченко е.В,
:а}.-_-16)
\ PtcfEefr-,

ч

п.lNFо

ТОВ "Магнолiя-ТВ" 010ЗЗ, yкpaifia, м. К&iв-ЗЗ.

Гайдара, 58/1О. паверх т/Ф.{О44) 206-99-95

Вих. N9 225 вiд ct25> rрудня 2OL7 р,

лист пlдтримки
Редакцiя телеканалу кЧП.lнфо> пiдтверджу€ свою готовнiсть
пiдтримати Проект к3ахисти свою дитину!> КиТвського осередку
BceyKpaiHcbKoi громадськоТ органiзацii <Магнолiя> та гаранту€
розмiщення на безкоштовнiй ocHoBi в ефiрi телеканалу <ЧП.lнфо>
iнформацiй них вiдеоматерiалiв, створених пiд час п роекту:
вiдеоролик к3ахисти свою дитину!> (хронометраж 30 сек.);

-

про

важливiсть вчасного виявлення ознак
насильства над дiтьми та протидii булiнгу; про <гарячу лiнiю
вiдеосюжети

116 000),

Вiдеоматерiали будугь розмiщенi

в

ефiрi

медiа-планом в перiод травень-вересень 2018р.

у

вiдповiдностi

Надан ня ефiрноТ довiдки гаранту€мо.

Головний редактор
Телеканалу ЧП.lNFО
(+З80(50)525-58-75)

Сидоренко О.В.

з

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
01033, tt.

BtM.

М

I&iц

}lfi]Ilo(|Iп-TB

вул. Гайаар4 58/10, поверх 4, тФ.: (02и) 206-99_94

28/12 вid <28> zруdня 2017 р.

Лuсm пidmршчtкu
Реdакцiя iнmеракmuвнtм проекmiв ТОВ

кМаzнолiя-ТВ>

пidmверduсус свою пidmрuмку Проекmу <Захuсmu свою dumuну!>
КuТвськоzо осереdку BceyKpatHcbKo'i zромаdсько'i орzанiзацit
кМаенолiя> mа ?аранmуе розлпitцення на безкошmовнiй ocHoBi на
порmалi httр://mаgпоliа-tv,соm/ mа в соцiалtьнtм Mepeucax
iнформацiЙнллс tl,tаmерiалiв, сmворенuх пid час проекmу.
TepMiH провеdення просвimнuцькоi компанit mравень-вересень
2018 роry.

Головнай реdакmор
+

380(93)092-28-55

о.В. Васальев

Комунальне пiдприемство
Киiвськоi мiGькоТ ради
ктелекомпанiя ккиiв>

Kj

вул. Хрещатик, 5-в
м. Киiв-1, УкраТна 0'100'1
тел./факс: (044) 278 59 91

www,kiейч.соm.ча

лист пцтримки
(Телекомпанiя (киiв) пiдтверджус свою пiдтримку
просвiтницькому Проекту <захисти свою дитину!> Киiвського осередку
BЪeyKpaiHcbKoi громадськоi органiзачii <Магнолiя> та гарантуе розмiщення на
безкоштовнiй ocHoBi в ефiрi телеканалу <Киiв> соцiальноi реклами в форматi

кП кмР

вiдеоролика <Захисти свою дитинуl> з 01.05.2018 р. по 30.09.2018 р,

Т,в.о директора

/"

Криворучко С.В.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

}rfiг}lо(|ш-тв

01033, м.

киiв, вул. гайдара, 58/10, поверх

4, т/ф.; (044) 206_99-94

Вих. Ns 28/12
вiд <28> грудня 20t7 р,

Лист пiдтримки
ТOВ <Магнолiя-ТВ> гарантус пiдтримку Проекту <3ахисти свою

дитину!> Киiвського осередку Всеукраiнськоi громадськоi
органiзацii <<магнолiя> у виглядi надання на безкоштовнiй
ocHoBi примiщення (4BMz) для саll-центру <гарячоi

лiнii 116
000> за адресою м.Киiв, вул.Гайдара 5В/10, 4-ий повер&
протягом 201Вр.
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Побережський Б.Ю.

РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВС REK MEDIA
ТоВ <РВК.РЕК,

€дрпоу з605904з
]пн з60590426505

м Киiв, вул, Заболотного,']12, к.]З,
260079В27В
ВАI
р/р.
Банк Авальо МФо ]80805

0З]87,

"РайффайзOн

Вих.Ns 08

Вiд

<10> сiчня 2018 р.

листшдтримки

Рекламне агентство <REK media> пiдтримус Проект <Захисти свою
дитиIrу!> Киiвського осередку BceyKpaiHcbKoi громадськоi органiзачii
<Магнолiя> та гаранту€ розмiщення на безкоштовнiй ocHoBi в маршрутних
Taкci м. Киева вiдеоролика <Захисти свою дитинуl). Перiод розмiщення:
травень 2018р.

,Щиректор

-

вересень 2018р.

ТОВ (РЕК)

