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Назва проекту: 

Прихисти тваринку  

 

 

Найменування інституту громадянського суспільства: 

 

ГО «Джей Сі Ай Київ» 

 
1. Анотація проекту “ Прихисти тваринку ”  

 
Найменування інституту громадянського суспільства: ГО «Джей Сі Ай Київ» 
 
Основний зміст - концепція зменшення кількості безпритульних тварин гуманним шляхом, що 
послужить  поліпшенню благоустрою та природного середовища столиці, покращенню санітарно-
епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста.  А також популяризація  суспільно- 
просвітницьких цілей моральності й гуманізму в Україні.  
          Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до байдужого, негативного, 
жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином викликає підвищення 
конфліктогенності в суспільстві. 
      У всьому світі ставлення до найменш захищених є мірилом цивілізованості суспільства. 
Сьогодні найменш захищеними членами нашого суспільства є тварини. І за ставленням до них 
Європа оцінює свою й нашу людяність. 
      Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без сприйняття і втілення 
в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них. 
Про це свідчать національне законодавство європейських держав і прийняті в рамках 
європейських інституцій: Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному 
перевезенні 1968 р., Європейська конвенція про захист хребетних тварин, використовуваних для 
дослідницьких і інших наукових цілей 1986 р., Європейська конвенція про захист домашніх тварин 
1987 р. 
     Будь-яка держава, що прагне вважатися європейською, не може ігнорувати ці стандарти та 
зобов’язана на правовому рівні втілювати їх в життя. Закон України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» вперше ухвалений ще у 2006 році. У його підзаголовку чітко 
сформульована його ціль : “ Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин 
унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й 
гуманності суспільства “. 
     У минулому році Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами та 
проголосувала за закон №5119-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
впровадження гуманного ставлення до тварин). Але контролю за безпритульними тваринами досі 
немає. Зараз в Україні немає нормальної й повної статистики за кількістю безпритульних тварин, 
так, єдині цифри, які можна знайти - це дані української громадської організації “ Аnimal Id Info”. 
        За останніми даними “Аnimal Id Info”, в Житомирі було зареєстровано 1810 безпритульних 
тварин, 40,4% яких стерилізовані, у Вінниці 1865 і 15,1% стерилізованих, в Сумах 1665 і 7,4% 
стерилізованих, в Дніпрі цей показник взагалі досягає 4963 тварин з яких тільки 12,3% 
стерилізовані. У Запоріжжі – 2975, в Миколаєві – 4899, в Чернігові – 904, у Львові – 412, в Рівному 
– 879. 
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            У Києві вищевказана організація проводила підрахунок у 2016 та 2017 років р.р. 
Найцікавіше, що в 2017 році підрахунок показав збільшення кількості безпритульних тварин, в той 
час, коли щорічно 5,5 млн грн з міського бюджету витрачається тільки на стерилізацію.  

 
        Як свідчить досвід країн, що отримали ефективні результати у цьому питанні, найдієвішими 
методами зменшення безпритульних тварин гуманними методами є : 
  1 - дотримання громадянами Законодавства щодо відповідальності за утримання домашніх 
тварин 
    2 - громадська та кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами 
    3 -  створення муніципальних та державна підтримка приватних притулків для тварин 
 4 - формування гуманного відношення до тварин шляхом здійснення постійного контролю за 
дотриманням встановлених правил утримання тварин 
   5 - активна адопція (“всиновлення”) тварин із притулків громадянами у свої сім’ї, яка дозволяє 
скоротити термін перебування тварин в умовах притулку, й звільнити місце для наступних 
безпритульних або тварин, що втратили господарів і потребують прихисту. 
    І якщо перші чотири вищевказані методи є функцією державних інституцій, то активний PR 
п’ятого методу - адопції тварин повинен стати важливою громадською метою, включаючи в себе 
підвищення свідомості суспільства та громадської культури, профілактики випадків жорстокого 
поводження с тваринами, формування у дітей та юнацтва принципів моралі та гуманізму. 

 
Загальна інформація про ГО “Джей Сі Ай Київ” 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування 
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом 
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останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела 
фінансування,  її матеріально-технічну  базу  та  кадрове  забезпечення за підписом керівника 
або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.  
Метою діяльності Організації є надання молодим людям можливостей для розвитку, які 
допоможуть їм у реалізації позитивних змін; задоволення та захист законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, освітніх, психологічних, спортивних та 
інших спільних інтересів молоді; сприяння розвитку та вихованню культури, сприяння 
формуванню і вираженню волі членів організації та інших верств населення; сприяння у зростанні 
свідомості, усвідомленості і прийнятті відповідальності громадянами; поширення навчальних 
програм з розвитку потенціалу лідерства; активна участь у плануванні та реалізації програм з 
розвитку особистості і суспільства; сприяння соціально-економічному розвитку суспільства; 
сприяння розвитку взаєморозуміння, доброї волі і співпраці між усіма народами. 
ГО «Джей Сі Ай Київ» існує уже більше 12 років у місті Києві. Але офіційна реєстрація відбулась 
лише 3 роки тому. Київська Палата міжнародної громадської організації Junior Chamber 
International заснована в 2006 році. Але вже за ці кілька років вона стала помітним центром, 
навколо якого формується спілкування і співпраця молодих цілеспрямованих людей - і в Києві, і 
по всій Україні. JCI у світі існує більше 100 років та нараховує 5000 осередків у більше ніж 116 
країнах світу. Місія організації: надавати можливості, які надихають молодих людей робити 
позитивні зміни у суспільстві.  
Фінансування у всьому світі відбувається через членські внески членів організації (місцеві 
підриємці та громадські лідери) та шляхом залучення спонсорської допомоги від місцевого 
бізнесу.  ГО «Джей Сі Ай Київ» проводить ряд активностей таких як “Дебати”, “Спід-дейтинги” 
(Speed-dating), Настольні ігри-тренінги (Wecanomy), “Історії неуспіху”, екологічні та освітні 
проекти. 
https://www.facebook.com/JCIKyiv/ 
https://www.facebook.com/JCI.Ukraine/ 
https://www.facebook.com/JCI.Youth.Ukraine/  
Джерела фінансування: 
1.    Членські внести щорічні  
2.    ”Сирне Королівство” - підтримка подарунками, кейтерінг 
https://www.facebook.com/cheesekingdom/  
3.  “Школа Рекламних Технологій” - підтримка у приміщенні при проведенні заходів 
https://www.facebook.com/Advertising.School/  
4.  “Рада німців України” https://www.facebook.com/deutsche.in.ua/ - надання приміщення для 
проведення заходів 
5. ТОВ “Параграф” https://www.facebook.com/Prgrf/ - надання піар-підтримки всім заходам JCI 
Kyiv 
 

1. Опис програми проекту «Прихисти тваринку »  
    В цивілізованих країнах адопція тварин є справжнім трендом, і заклик “ Don't buy, adopt!” - “Не 
купуй, прихисти!” вже давно відомий майже у всьому світі. 
    Центр адопціі безпритульних тварин успішно працює у Львові, в столиці України створення 
центру знаходиться лише на стадії проектування, а зараз майже відсутня систематизована робота 
з безпритульними тваринами.  
   На часі в Києві існують декілька комунальних міських притулків та певна кількість приватних 
притулків, які створені зооволонтерами, які не мають державного фінансування і  існують на 
власні кошти власників притулків та пожертви небайдужих громадян. 
    На жаль, зараз недостатньо доступної інформації щодо наявності в місті притулків для тварин, 
що призводить до відсутності самої культури брати тварин у притулках, а не купувати, заохочуючи 
так званих “розведенців” до отримання легких прибутків шляхом експлуатації та 
неконтрольованого розпліднення тварин. 
   Небажання громадян брати тварин із притулків зумовлене багатьма факторами. Дуже часто люди 
не беруть безпритульних тварин додому, бо вважають, що це “не модно”, що тварини можуть бути 

https://www.facebook.com/JCIKyiv/
https://www.facebook.com/JCI.Ukraine/
https://www.facebook.com/JCI.Youth.Ukraine/
https://www.facebook.com/cheesekingdom/
https://www.facebook.com/Advertising.School/
https://www.facebook.com/deutsche.in.ua/
https://www.facebook.com/Prgrf/
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інфіковані, не соціалізовані, хоча це не відповідає дійсності- у притулках тварин лікують, 
соціалізують, проводять профілактичні щеплення. Люди не хочуть відвідувати притулки щоб 
побачити їх вихованців тому, що більшість притулків знаходяться за межами міста, і транспортне 
сполучення до них найчастіше проблематичне. Часто люди навіть не знають про можливість - про 
те, що можна взагалі звернутись до притулку і “всиновити” або взяти в сім’ю тваринку. 
   Наш проект має донести до людей просту істину: безпритульні тварини насправді ласкаві, добрі, 
розумні, а іноді навіть кмітливіші та мудріші, ніж породисті, і процес пошуку домашнього 
улюбленця може бути простим і цивілізованим. 
      
    До відкриття у столиці державного “Центру адопції тварин” вирішення цих нагальних для 
столиці питань можливе наступними шляхами:  

- освітні програми для населення, а саме - проведення педагогами та  волонтерами зоо-уроків 
у навчальних закладах щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин; 

- інформаційно-просвітницькі засоби посилення відповідального ставлення до домашніх 
тварин, контролю їх народжуваності, гуманного поводження з тваринами, зменшення 
кількості випадків порушення вимог Правил утримання домашніх собак та котів їх 
власниками, 

- вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними 
тваринами в місті Києві, правил благоустрою міста Києва, згідно з Стратегією розвитку 
міста Києва до 2025 року, та приведення у відповідність до сучасних світових нормативно- 
правових актів . 

- PR- та рекламна кампанія для пропагування адопції громадянами безпритульних тварин у 
місті  

 
Головна мета проекту – зменшення кількості безпритульних тварин у Києві гуманним 

шляхом, а саме адопцією (“всиновленням”) тварин сім’ями киян із притулків, а також 
популяризацією адопції в Україні через інфомаційну кампанію. Зробити заклик “Не купуй - 
прихисти!” популярним спершу у Києві, а з часом - і в усій Україні, що відповідає гуманним 
принципам Європейської спільноти.  
 
      Завдання проекту: 

1. Залучити для початку чотири притулки для безпритульних тварин по Києву до реалізації 
проекту, які зможуть на своїх інтернет-сторінках показати своїх вихованців, готових до 
адопції у сім’ї, її порядком та правилами , ознайомити жителів міста із своєю роботою, 
а також відповісти по телефонам на всі цікавлячі потенційних “всиновителів” питання. 

2. Забезпечити максимальну популяризацію адопціі шляхом теле- та радіо-передач із 
виступами українських селебрітіз (зірок, блогерів, лідерів громадської думки), 
публікацій у ЗМІ, інтернет - ресурсах, зовнішній рекламі на вулицях міста, видання та 
поширення тематичних друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа- 
проектів, ведення тематичної веб - сторінки у мережі Інтернет. 

3. Залучити через навчання та мотивацію більше 10 тис. киян до реалізації цілей проекту, 
здійснення просвітницької діяльності шляхом проведення інформаційних заходів у 
навчальних закладах міста, навчально-правові семінари для волонтерів та 
зоозахисників, власників та кураторів приватних притулків. 

     Прискорення адопції тварин із притулків у сім’ї , просвітницька робота щодо суворого закону  
утримання тварин громадянами, відповідальність за іх опинення на вулиці дозволить зменшити 
кількість тварин на вулицях міста і наблизити Київ до європейських норм гуманності та порядку. 

План виконання проекту: 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальний 
виконавець (прізвище 

та ініціали, посада) 
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Запуск 
проекту 

Прес-конференція та оголошення про 
початок проекту. Налагодження 
зв’язку з керівниками притулків, 
зоозахисними громадськими 
організаціями, активістами та 
волонтерами з метою інформування їх 
про проект та залучення їх до нашої 
спільної роботи. Розробка рекламних 
та піар матеріалів. Виготовлення 
рекламних матеріалів (плакати, 
листівки, футболки, наліпки, 
білборди, сітілайти). Залучення 
селебрітіз. Проведення тематичних 
лекцій та семінарів для волонтерів. 

01.05.2018- 
01.06.2018 

Шукшина Наталія 
Полуда Тетяна 
Арбатов Ігор 
Мурга Ірина 

Реалізація Отримання проміжних результатів. 
Розміщення соціальної реклами у 
ЗМІ, проведення теле- та радіо 
передач із виступами українських 
селебрітіз, публікацій у ЗМІ, інтернет 
- ресурсах, зовнішній рекламі на 
вулицях міста, видання та поширення 
тематичних друкованих видань, 
медіа- проектів, ведення тематичної 
веб - сторінки у мережі Інтернет. 
 Розміщення, розклеювання 
рекламних матеріалів, залучння зоо-
волонтерів,  роздача буклетів у Києві 
та проведення домовленностей про 
впровадження тематичних лекцій та 
зоо-уроків в загальноосвітніх 
закладах м. Києва. 
Зв’язок з притулками та робота з 
громадськими  активістами та 
зооволонтерами. 
Друга прес-конференція для 
оголошення проміжних результатів. 

01.06.2018- 
01.10.2018 

Шукшина Наталія 
Полуда Тетяна 
Арбатов Ігор 
Мурга Ірина 

Підведення 
підсумків 

Моніторинг проекту з керівниками 
притулків, підрахунок волонтерами  
тварин, яким завдяки проекту 
знайшли господарів. Підготовка 
звітів. 
Третя прес-конференція з метою 
оголошення остаточних результатів 
проекту. 

01.10.2018- 
31.12.2018 

Шукшина Наталія 
Полуда Тетяна 
Арбатов Ігор 
Мурга Ірина 

 
Очікувані результати:   

1. Завдяки популяризації адопції знайти домівку 1 000 тваринам із притулків Києва у 2018 
році.  

2. Привернути увагу суспільства до гуманного вирішення проблем безпритульних тварин на 
вулицях столиці.  

3. Сприяння надходженню матеріальної та не матеріальної допомоги притулкам для тварин, 
тим самим  покращити умови утримання. 
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4. Залучення школярів та студентів до волонтерського руху зоо-захистників. Збільшення зоо-
волонтерів до кількості 1000 людей. 

5. Розвиток свідомості громадян, їх правової обізнаності стосовно чинного Законодавства, що 
зумовлює відповідальне ставлення до утримання тварин. 

6. Збільшення освідчених зоо-активістів, які матимусть інструменти для вирішення ситуації з 
безпритульними тваринами на системному рівні. 

7. Поліпшення благоустрою та природного середовища столиці, покращення санітарно-
епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста. 

 
Показники виконання проекту: 

1. Щомісячна / щоквартальна статистика кількості адопції тварин  із притулків (від 
відповідальних осіб в притулках) 

2. Кількість згадувань у ЗМІ нашого проекту. 
3. Відео-записи 20 освітніх лекцій та семінарів для зоо-активістів та викладені матеріали на 

you-tube канал для автоматизації та поширення напрацювань по місту 
4. Кількість громадських організацій активістів та волонтерів, які долучились до проекту. 
5. Кількість притулків, які долучились до проекту. 
6. Кількість компаній, які долучились до проекту. 
7. Збільшення уваги до існування та роботи притулків для тварин, та надходження їм 

матеріальної та не матеріальної допомоги. Кількість звернень з ресурсною, інформаційною 
та матеріальною допомогою проекту для розширення по Україні. 

8. Покращення умов утримання тварин у притулках, збільшення кількості відвідувань 
бажаючих прихистити тваринку. 

 
Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: 

1. Жителі Києва, які хочуть бачити своє місто однією зі справді європейських столиць. 
2. Батьки, які будують для своїх дітей гуманне та екологічне майбутнє, і хочуть бути 

прикладом для них. 
3. Муніципалітет, який отримає досвід і приклад хоча б часткового поліпшення ситуації з 

безпритульними тваринами у столиці. 
4. Громадські зоозахисні та волонтерські організації. 
5. Керівники та персонал притулків для утримання тварин. 
6. Держава, яка за браком коштів може використовувати мало затратні методи облаштування 

комфортного життя в містах. 
7. Місцеві екологічні організації. 

 
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту (зазначаються назви 
засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості): 
Як правило, ми завжди залучаємо ряд ЗМІ, які підтримують нас у ході підготовки до наших 
громадських проектів. Ось частина наших постійних партнерів: 

1. Антикризовий центр (проведення прес-конференцій) 
2. ТНС / 1+1 (новинні сюжети) 
3. 5-й канал 
4. Телеканал Київ (радіо-ролик, ефіри) 
5. Октагон-аутдор (зовнішня реклама) 
6. Prime-group (зовнішня реклама) 
7. Радіо Київ (радіо-ролик, ефіри) 
8. ТРК Люкс (радіо-ролик, ефіри) 
9. Українське радіо (радіо-ролик, ефіри) 
10. Голос Києва (радіо-ролик, ефіри) 
11. Онлайн ЗМІ (Обозреватель, Vgorode, Левый берег, УНИАН, Наш Киев, РБК Україна, 

Інтерфакс, Укрінформ, Сегодня, Ліга, День, Цензор, інші) 
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12. Лідери громадських думок (блогери, тепатичні еко-групи, список на більше 1000 груп та 
людей тільки в Києві) 

13. І велика кількість дрібних корпоративних ЗМІ (в рамках великих компаній), які завжди 
підтримують соціальні ініціативи. 

 
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, телефон, 
контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які 
ресурси надає для реалізації проекту): 

1. “Advertising school” https://www.facebook.com/Advertising.School/ 
 Теняна Полуда  067 536 09 73 https://www.facebook.com/zhivodana 
надають ноут-буки для роботи 
2. ГО “Lets do it Ukraine”  https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco/  
Людмила Осипчук (098) 084 82 30 https://www.facebook.com/Lyusi.o 
надають волонтерів, свою підтримку у ЗМІ 
.3. ГО “Центр розвитку міста” Олексій Роніс 0672324633 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001399272441  надають приміщення для роботи 
4. ГО “Громадський Хаб” Ігор Арбатов 050 327 51 41 https://www.facebook.com/Haurvat надають 
бухгалтерську підтримку, приміщення для зустрічей з активістами, волонтерів 
5. Ірина Мурга директор КП "Цент захисту тварин" Ирпінь, 0969446644, 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213147844  надає консультації, веде тренінги, 
допомогає при роботі по проекту,  контактна підтримка, юридична підтримка. 
6. Ельшан Мехтієв, 098 477 64 15, зоо-швидка (скорая ветеринарная помощь) 
https://www.facebook.com/Clicinua надає допогу в логістиці, експерт проекту, друк рекламних 
матеріалів 
7. Олександра Мезімова 067 656 70 98, https://www.facebook.com/alexandra.mezinova БФ “Сіріус”, 
притулок для безпритульних тварин. експерт проекту, моральна підтримка)) 
8. Віктор Копач 067 67 20 522, голова громадської організації “Animal Info” 
https://www.facebook.com/victor.kopach   
 
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту  

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

Сума 
коштів, 
очікувана 
з бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів з 
інших 
джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організації 
, грн. 

Загальна сума 
коштів на 
реалізацію 

проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Аренда приміщення 
для офісу 8*5000 0 40000 0 40000 

2. 

Аренда приміщення 
для проведення 

тренінгів для 
волонтерів 

8*5000 0 40000 0 40000 

3. Аренда ноут-буків 8*5*1000 0 0 40000 40000 

4. 
Оплата моб 
телефонів та 

інтернету 
8*600 0 0 4800 4800 

5. Канцелярія 8*800 0 0 6400 6400 

6. Розробка дизайну 
матеріалів - робота 

1*5000 
(Робота 

проводиться 
5000 0 0 5000 

https://www.facebook.com/Advertising.School/
https://www.facebook.com/Advertising.School/
https://www.facebook.com/zhivodana
https://www.facebook.com/zhivodana
https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco/
https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco/
https://www.facebook.com/Lyusi.o
https://www.facebook.com/Lyusi.o
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001399272441
https://www.facebook.com/Haurvat
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213147844
https://www.facebook.com/Clicinua
https://www.facebook.com/alexandra.mezinova
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дизайнера (буклетів, 
постерів, наліпок) 

в перший 
місяць) 

7. 

Розробка відео-
контенту та записа 
ауіороликів для 
реклами 

1*20000 
(Робота 

проводиться 
в перший 
місяць) 

20000 0 0 20000 

8. Буклети  

1*11500 
(вартість 

тиражу на 10 
тис шт.) 

11500 0 0 11500 

9. 

Постери А3 (по 6-10 
шт на кожен 
притулок, школу, 
ВНЗ, торговий 
центр) 

1*10300 
(вартість 
тиражу) 

10300 0 0 103000 

10. 
Транспортні витрати 
на доставку та 
розклейку 

8*1000 4000 0 4000 8000 

11. 
Ведення соціальних 
мереж, реклама на 
Fb, OLX 

8*1000 8000 0 0 8000 

12. Наліпки А8 на 
оракалі  

1*10000 
(вартість 
тиражу) 

9000 0 0 9000 

13. Футболки для зоо-
волонтерів 150*180 15000 12000 0 27000 

14. Білборди  40*465 18600 0 0 18600 
14. Сітілайти 60*105,33 6320 0 0 6320 

  Розклейка білбордів 
та сітілайтів 100*250 25000 0 0 25000 

9. 

Проведення прес-
конференції на 
початку проекту + 
всередині +1 прес-
конференції в кінці 
проекту 

3*3000 0 9000 0 9000 

10. Керівник проекту 8*10000 30000 0 50000 80000 

11. Адміністратор / 
помічник 8*5000 0 0 40000 40000 

12. Піар-менеджер 
проекту 8*10000 30000 0 50000 80000 

13. СММ-менеджер 
проекту 8*10000 0 0 80000 80000 

14. Бухгалтер проекту 8*3000 0 24000 0 24000 

15. 

Кейтерінг для 
проведення 
тренінгів та 
семінарів з 
волонтерами 

20*100 0 0 2000 2000 
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16. 

Аренда відео-
обладнання для 
запису лекцій таа 
сеімнарів з 
волонтерами 

20*600 0 0 1200 12000 

17. 
Оплата спікерів для 
освітніх зустрічей з 
волонтерами 

20*300 6000 0 0 6000 

18. 

Ведення youtube-
каналу, викладення 
записів освітніх 
лекцій спікерів 

8*500 0 0 4000 4000 

  ВСЬОГО:   198720 125000 282400 709620 
  РАЗОМ:   198720   407400 709620 

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших 
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної 
ефективності їх використання  

1. Аренда приміщення для офісу – команда повинна сидіти в одному приміщенні і працювати 
щодня цілий день 

2. 

Аренда приміщення для проведення тренінгів для волонтерів – планується проведення 
більше 20 тренінгів з зоо-волонтерами для того, щоб навчити їх працювати з адопцією, 
органами державної та місцевої влади, правильно працювати з документами, листами-
зверненнями, депутатами, активістами, законодавством 

3. Аренда ноут-буків – надає партнер для роботи по проекту 

4. Оплата моб телефонів та інтернету – надаємо ми для роботи щодня по проекту 

5. Канцелярія – потрібно працювати в офісі, писати листи, обробляти кореспонденцію 

6. 
Розробка дизайну матеріалів - робота дизайнера (буклетів, постерів, наліпок) – для 
інформаційної кампанії ми залучаємо експертів, які надають нам суттєві знижки по своїй 
роботі, і тим не менш, потрібно буде оплатити частину роботи. 

7. 
Розробка відео-контенту та записа ауіороликів для реклами - для інформаційної кампанії ми 
залучаємо експертів, які надають нам суттєві знижки по своїй роботі, і тим не менш, 
потрібно буде оплатити частину роботи. 

8. Буклети – потрібно друкувати освітні матеріали для волонтерів, притулків, активістів, ЗМІ, 
державних органів. 

9. Постери А3 (по 6-10 шт на кожен притулок, школу, ВНЗ, торговий центр) – потрібно буде 
розміщати рекламні матеріали для проведення інформаційної кампанії 

10. Транспортні витрати на доставку та розклейку – розвозити матеріали, перевозити 
обладнання для проведення тренінгів (проектори, фліпчарти, відео-обладнання) 

11. Ведення соціальних мереж, реклама на Fb, OLX – ми будемо проплачувати ці ЗМІ, оскілки 
вони зарекомендували себе найкраще у роботі саме з зоо-волонтерами. 

12. Наліпки А8 на оракалі – для популяризації проекту та мотивації волонтерів часто наліпки є 
додатковою мотивацією / сувенірами для волонтерів та активістів.  

13. Футболки для зоо-волонтерів - для популяризації проекту та мотивації волонтерів часто 
футболки є додатковою мотивацією / сувенірами для волонтерів та активістів. 
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14. Білборди – для проведення інформаційної кампанії 
14. Сітілайти – для проведення інформаційної кампанії 

  Розклейка білбордів та сітілайтів – для проведення інформаційної кампанії часто надають 
статус соц реклами, але розклейка – частина витрат, які не готові покривати наші партнери. 

9. Проведення прес-конференції на початку проекту + всередині +1 прес-конференції в кінці 
проекту – для анонсування інформаційної кампанії. 

10. Керівник проекту – контактна особа по проекту. Доступна на контакт 24/7 

11. Адміністратор / помічник – «ручки» проекту, пише листи, розносить, координує логістику, 
документообіг. 

12. 
Піар-менеджер проекту – голос проекту, постійно рпацює зі ЗМІ, курує вироблення 
рекламних та піар матеріалів, пише тексти для ЗМІ, домовляється про ефіри / інтервью, 
залучає селебрітіз, працює зі спікерами. 

13. 
СММ-менеджер проекту – веде соц мережі, замовляє макети у дизайнера для соц мереж, 
працює з анонсами, створює заходи в соц мережах, працює з соц рекламою платною та 
безоплатною. 

14. Бухгалтер проекту – веде проплати, звіти, документообіг по бухгалтерії. 

15. Кейтерінг для проведення тренінгів та семінарів з волонтерами – вода, кава, чай, цукор – 
просто коли приходять люди на захід. 

16. 
Аренда відео-обладнання для запису лекцій таа сеімнарів з волонтерами – ми будемо 
записувати відео, монтувати та викладати на youtube-канал, накопичувати базу знань на 
багато років вперед для інших зоо-волонтерів, які захочуть приєднатись пізніше. 

17. Оплата спікерів для освітніх зустрічей з волонтерами – це тільки за «каву і транспорт», аби 
спікер доїхав і зміг виступити у нас. Спікери з Києва та області. 

18. Ведення youtube-каналу, викладення записів освітніх лекцій спікерів – для автоматизації 
роботи з зоо-активістами, початок ведення бази знань. 

 
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового ( штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для 
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами 
організації) 
1. Бухгалтер проекту надається ГО «Громадських Хаб». 
2. Координатор проекту, Адміністратор, Піар-менеджер, смм-менеджер уже є, але для 
інтенсивної роботи потрібно залучити їх на повний робочий день і платити заробітну плату. 
3. ГО «Центр розвитку міста» надає своє приміщення, частково обладнання (проектор, екран) для 
ведення тренінгів та семінарів. 
4. Ми знайшли кілька експертів в комунальних підприємствах та серед київських зоо-
захистників, які постійно професійно працюють над питанням безпритульних тварин. Вони 
погодились допомагати і долучатись до лекцій та семінарів. 
5. ГО «Джей Сі Ай Київ» постійно залучатиме через фандрейзинг нові ресуррси, у тому числи 
кошти на заробітну плату та кейтерінг (через ресурси своїх членів та краудфандінг) 
6. ГО «Джей Сі Ай Київ» налагоджує звязки зі школами та ВНЗ щодо впровадженню у середніх 
школах міста Києва зоо-уроків (в рамках уроків біології є 4 години щодо зоо-защисту). Для цього 
береться база напрацювань ЛКП «Лев», комунальних підприємств Житомира, Черкас, Вінниці. 
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7. ГО «Лец Ду іт Юкрейн» надає базу своїх волонтерів до 1000 людей для постійного 
інформування, розширення бази волонтерів та залучення нових активістів. 
8. ГО «Джей Сі Ай Київ» проводить рекрутинг зоо-волонтерів своїми силами на постійній основі 
 
 
 
Керівник інституту громадянського суспільства  ___________________Тюпа Оксана Андріївна                                                       
       (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
 
 
 09 лютого 2018 року 



01001, Україна, Київ1, а/с В525 
ГО «Let’sdoit, Ukraine» 
Тел.: +38 044 221 62 87 
Код ЄДРПОУ:  39605269 
E-mail: info@letsdoitukraine.org 
www.LDU.com.ua 

 

Вих. №09/02/2018 від 09.02.2018 року 

 

 

Рекомендаційний лист 

для ГО «Джей Сі Ай Київ» 

 

Ми, як громадська  організація, яка має 5 щорічних національних проекти та понад 60 
локальних проектів, діє в 24 областях України, та об’єднує понад 1 млн. учасників, 
підтримуємо громадську організацію «Джей Сі Ай Київ». 

Проекти ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ "ЛЕЦ ДУ 
ІТ ЮКРЕЙН" проходить під патронатом Дружини Президента України Марини Порошенко 
спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерством молоді на спорту України, Міністерством екології та природних 
ресурсів України, Міністерством соціальної політики України, Українським державним центром 
позашкільної освіти, Київською державною адміністрацією спільно з Програмою Волонтерів 
ООН в Україні, Київським молодіжним центром; громадськими організаціями: Фундація 
Регіональних Ініціатив, STREET WORKOUT UKRAINE, AIESEC в Україні, JCI UKRAINE, 
Українська академія лідерства, Українська асоціація студентів. 

Організацію «Джей Сі Ай Київ» допомагає організовувати та розробляти проекти 
молодим активістам, які небайдужі до проблем сьогодення, а також до екологічних проблем 
нашого міста. На разі організація береться за тему безпритульних тварин, і наша команда готова 
долучитись. 

Команда «Lets do it Ukraine» підтримує проекти з адопції («усиновлення») 
безпритульних тварин громадської організації «Джей Сі Ай Київ». Складна екологічна ситуація в 
Україні потребує підтримки громадських організацій, таких як ГО «Джей Сі Ай Київ». До 
організації входять свідомі активісти та лідери, які прагнуть змінити не тільки екологічну 
ситуацію, а і рівень життя взагалі.  

Враховуючи вие вказане команда  «Lets do it Ukraine» рекомендує ГО «Джей Сі Ай 
Київ» для реалізації проектів. 
Голова  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ "ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН" 

Осипчук Людмила  

 

mailto:info@letsdoitukraine.org
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Закону України «Про 
громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи 
організації та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Джей Сі  Ай Київ» (далі за текстом – 
«Організація»). 

1.2. Організація у  своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 
«Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України і цим Статутом. 

1.3.  Організація діє на засадах демократичності, гласності, рівноправності її членів і 
засновників та у відповідності до чинного законодавства. 

1.4. Діяльність Організації будується на засадах самоврядування, законності, гласності, 
добровільності, рівноправності та поширюється на територію України. 

1.5. Організація має право створювати свої відокремлені підрозділи в Україні, 
поширювати свою діяльність за межами України. 

1.6. Організація може утворювати/вступати в громадські (неурядові) спілки (інші 
обєднання) в Україні або за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству України. 

1.7. Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність Організації не 
допускається, крім випадків визначених законами України. Взаємовідносини з органами 
державної влади будуються відповідно до чинного законодавства України. Держава не несе 
відповідальності по зобов'язанням Організації, а Організація не несе відповідальності по 
зобов'язанням держави.  

1.8. Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним 
законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов'язання, 
бути позивачем і відповідачем в суді.  

1.9.  Організація набуває прав і обов'язків юридичної особи відповідно до чинного 
законодавства України з моменту її державної реєстрації. 

1.10.  Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має 
відокремлене майно, печатку, власну символіку, самостійний баланс, рахунки в т.ч. і валютний в 
банківських установах. Символіка реєструється відповідно до чинного законодавства України. 

1.11.  З метою виконання статутних завдань, Організація має право здійснювати необхідну 
діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування 
підприємств в порядку встановленому законодавством. 

1.12.  Найменування Організації:  
  повне найменування Організації: 

● українською мовою:  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Джей Сі Ай Київ»; 
● російською мовою:  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Джей Си Ай Киев»; 
● англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION «JCI Kyiv». 

  Скорочене найменування Організації: 
● українською мовою: ГО «Джей Сі Ай Київ»; 
● російською мовою:   ОО «Джей Си Ай Киев»; 
● англійською мовою: РО «JCI Kyiv». 

           
II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.  
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2.1. Метою діяльності Організації є надання молодим людям можливостей для розвитку, які 
допоможуть їм у реалізації позитивних змін; задоволення та захист законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, освітніх, психологічних, спортивних та 
інших спільних інтересів молоді; сприяння розвитку та вихованню культури, сприяння 
формуванню і вираженню волі членів організації та інших верств населення; сприяння у зростанні 
свідомості, усвідомленості і прийнятті відповідальності громадянами; поширення навчальних 
програм з розвитку потенціалу лідерства; активна участь у плануванні та реалізації програм з 
розвитку особистості і суспільства; сприяння соціально-економічному розвитку суспільства; 
сприяння розвитку взаєморозуміння, доброї волі і співпраці між усіма народами. 

2.2. Для досягнення статутної мети Організації у відповідності до чинного українського 
законодавства Організація ставить перед собою такі завдання: 

2.2.1. проведення заходів з навчання та підвищення кваліфікації населення; 
2.2.2. захист законних інтересів членів Організації; 
2.2.3. участь у реалізації масштабних ініціатив, спрямованих на виховання соціальної 
відповідальності; 
2.2.4. сприяння ініціативам по всій Україні в межах напрямків діяльності Організації, 
зокрема, участь у навчальних програмах, програмах реабілітації, підвищення кваліфікації 
серед населення України; 
2.2.5. сприяння науковим дослідженням в межах напрямків діяльності Організації як в 
Україні, так і поза її межами; 
2.2.6. сприяння створенню необхідних умов для розвитку соціальної відповідальності в 
Україні; 
2.2.7. сприяння навчальним та/або освітнім програмам у сфері лідерства, бізнесу, прав 
людини та захисту навколишнього середовища; 
2.2.8. сприяння розповсюдженню інформації культурно-освітнього характеру; 
2.2.9. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм у сфері лідерства, бізнесу, прав людини та захисту навколишнього 
середовища; 
2.2.10. налагодження співпраці з партнерськими організаціями (приватний сектор, 
громадські організації та ініціативи) та органами державної влади для комплексного 
вирішення поточних проблем громадян в межах напрямків діяльності Організації; 
2.2.11. участь у плануванні та реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм з розвитку особистості і суспільства; 
2.2.12. сприяння розвитку взаєморозуміння, доброї волі і співпраці між усіма народами. 
2.3. Для досягнення проголошених завдань Організація у встановленому чинним 

законодавством порядку:  
2.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 
державних та громадських органах; 
2.3.2. залучає до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Організації, 
кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;  
2.3.3. з метою обміну досвідом сприяє своїм членам в організації поїздок за кордон та 
прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні; 
2.3.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає 
допомогу у їх створенні; 
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2.3.5. розповсюджує інформацію і пропагує  свої ідеї та цілі; 
2.3.6. сприяє організації курсів, семінарів, шкіл з питань соціального, політичного, 
економічного, фізичного та психологічного розвитку населення як в Україні, так і поза її 
межами; 
2.3.7. бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань 
соціального, політичного, економічного, фізичного та психологічного розвитку; 
2.3.8. бере участь у розробці інформаційних програм і навчальних посібників; 
2.3.9. здійснює міжнародні зв'язки; 
2.3.10. сприяє організації та приймає участь у міжнародних культурно-просвітницьких 
заходах, наукових та практичних змаганнях, конференціях, семінарах;  
2.3.11. укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і 
благодійними організаціями, без мети отримання прибутку; 
2.3.12. для виконання статутних завдань має право засновувати засоби масової інформації, 
Інтернет-видання, засновувати або вступати в спілки;  
2.3.13. вносить пропозиції до органів державної влади і управління; 
2.3.14. здійснює громадську експертизу актів законодавства, що приймаються у сфері 
економічної діяльності, соціальної політики та культури; 
2.3.15. має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; 
2.3.16. сприяє у виданні в установленому чинним законодавством порядку, на 
неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відеоносіях 
книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню 
продукцію на електронних та аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї, для 
відродження яких створено Організацію, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю; 
2.3.17. бере участь у фінансуванні благочинних акцій, проектів, програм, що здійснюються 
Організацією як самостійно, так і спільно з іншими громадськими організаціями, 
благодійними фондами, підприємствами і установами; 
2.3.18. через створені нею госпрозрахункові установи та організації із статусом юридичної 
особи, а також засновані в установленому законом порядку підприємства, здійснює 
господарську та іншу комерційну діяльність виключно для виконання статутних завдань і 
цілей Організації. 

 
ІІІ. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.  

3.1 Організація провадить свою діяльність на засадах законності, демократії, поваги та 
захисту прав людини, національної, расової, релігійної рівноправності, соціальної 
справедливості й гласності.  
3.2. Членство в Організації може бути виключно індивідуальним.  
3.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства, які досягли 18 років. 
3.4. Прийняття у члени Організації здійснюється Правлінням Організації за умови: 
3.4.1. Подання заяви члена;  
3.4.2.Визнання положень установчих документів Організації;  
3.4.3.Визнання мети Організації;  
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3.4.4.Сприяння діяльності Організації; 
3.5. Заяви подаються в письмовій чи друкованій формі, на встановленому бланку, з 

підписом від руки. Подавець заяви повинен мати, принаймні, одного поручителя з числа 
шанованих членів Організації. Офіційному визнанню кожного члена передує проходження ним 
ввідного і базового курсів навчання відповідно до правил Організації.  

3.6. У перші 3 (три ) місяці член Організації проходить випробувальний термін, протягом 
якого він бере участь у заходах і програмах Організації. Після закінчення цього терміну Правління 
більшістю голосів підтверджує членство або відмовляє в ньому. У разі підтвердження членства, 
сплачується внесок за рік членства, незалежно від місяця, в якому здійснено оплату внеску. З 
початку наступного календарного року провадиться перерахунок з урахуванням місяці вступу в 
організацію. Правління має право більшістю голосів підтвердити членство достроково на свій 
розсуд. 

3.7. ІНШІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ: члени Організації минулих років, Почесні члени 
Організації - позиції, що дають право відвідувати збори і висловлювати свої думки на них, але без 
права клопотання і голосу. Вони не можуть бути залучені для зайняття будь-яких посад. 

3.8. Члени Організації мають право: 
3.8.1. Брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;  
3.8.2.Вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Організації з питань, що 
пов’язані з її діяльністю;  
3.8.3.Обирати та бути обраними до керівних органів Організації; 
3.8.4.Отримувати інформацію про діяльність Організації; 
3.8.5.Знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні; 
3.8.6.Вийти з членів Організації в будь-який час за власним бажанням, на підставі 
письмового звернення, поданого до Правління. 
3.9. Члени Організації зобов'язані: 
3.9.1. Дотримуватись вимог статуту Організації; 
3.9.2.Брати активну участь у статутній діяльності Організації та сприяти реалізації її 
завдань; 
3.9.3.Виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації; 
3.9.4.Не допускати дій, що спричиняють Організації матеріальну шкоду чи шкодять її 
репутації. 
3.10. Членство в Організації припиняється у разі: 

- добровільного виходу з Організації; 
- виключення з Організації; 
- в інших випадках, передбачених цим Статутом. 

3.11. Член Організації може бути виключений з Організації, якщо він протягом року не бере 
участі у її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю 
завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану. 

3.12. У разі, якщо дві третини (2/3) членів Правління вважають, що член Організації більше 
не відповідає вимогам, що пред'являються до членів Організації (не дотримується Статуту, 
порушує робочі процеси, вчасно не здає членські внески, порушує правила проведення заходів, 
порочить ім'я Організації), Правління може призупинити членство вказаної особи та ініціювати 
питання про її виключення зі складу членів Організації перед Загальними Зборами. Рішення 
вважається прийнятим у випадку його підтримки не менше ніж 50% голосів учасників Загальних 
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Зборів. 
3.13. Кожен окремо взятий член Організації, заборгованість по оплаті внесків якого 

становить більше 30 днів, не допускається до голосування на зборах Організації. Членство 
представника Організації, заборгованість по оплаті внесків у якого становить понад 60 днів, 
повинно бути автоматично припинено. 

3.14. Добровільне припинення членства в Організації проводиться шляхом подання 
письмової заяви Голові Правління або Заступнику Голови Правління Організації. Особа, що 
добровільно вийшла з Організації, може бути знову прийнята до Організації на загальних 
підставах, але не раніше, ніж через рік з дня виходу. 

3.15. Членство у Організації припиняється також у разі визнання особи недієздатною, 
безвісно відсутною, виїзду на постійне проживання за межі України, а також у разі смерті. У таких 
випадках рішення про припинення членства в Організації приймається Головою Правління або 
Заступником Голови Правління Організації на підставі відповідного підтверджуючого документа. 

3.16. У разі припинення членства в Організації сума сплачених членських внесків члену, 
що вибув, або його спадкоємцям не повертається. 

 
IV. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1. Власністю Організації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної 
діяльності. 

4.2. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до законодавства 
передане Організації його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, 
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті 
підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств 
тощо), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування 
(крім розпорядження).  

4.3. Кошти та майно Організації формуються з: 
- коштів або майна,  які  надходять  безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб; 
- членських внесків; 

          - пасивних доходів; 
- коштів або   майна,   які   надходять   Організації, від проведення її основної діяльності з 
урахуванням норм чинного законодавства;  
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, 
крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Організації або через них 
їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін. 
4.4. Кошти  та майно Організації використовуються на:  
- виконання статутних завдань; 
- оплату оренди приміщень, їх утримання, поточний та капітальний ремонти; 
- утримання штатного апарату Організації; 
- придбання або оренду обладнання, техніки, транспортних та інших основних засобів, 
включаючи засоби оргтехніки; 
- реалізацію затверджених планів та програм. 
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 4.5. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства тощо) зобов’язані 
вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах 
державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до 
законодавства. 
 4.6. Організація може мати штатних та позаштатних працівників, з якими укладаються 
трудові договори (контракти) у встановленому законодавством порядку.  
 4.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до законодавства. 
 4.8. Діяльність Організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не 
розглядається як прибуткова. 
 4.9. В Організації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 
серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 
осіб. 
      4.10. Всі доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей), завдань та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами.  
 

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ 
5.1 Керівні органи Організації. 
5.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, а в період між 

загальними зборами – Правління, яке діє згідно з наданими йому повноваженнями, за 
винятком тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.  

5.1.2. Загальні збори скликаються за рішенням Правління. Позачергові Загальні збори може 
бути скликані на вимогу Голови Правління Організації, Правління і Голови Наглядової 
Ради, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Організації. Порядок делегування та 
представництва учасників Загальних зборів визначається Правлінням Організації.  

5.1.3. Чергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації щорічно. 
Повідомлення про скликання Загальних зборів Організації публікується на веб-порталі 
Організації не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. До моменту 
створення веб-порталу таке повідомлення не пізніше як за 15 днів до дати проведення 
Загальних зборів Організації надсилається кожному з членів Організації на його 
електрону адресу або поштову адресу, яку він повідомив при набутті членства. 

5.1.4. Позачергові Загальні збори Організації скликаються при наявності обставин, що 
зачіпають суттєві інтереси Організації. 

5.1.5. Право ініціювати скликання позачергової Загальних зборів Організації перед 
Правлінням чи Головою Правління Організації мають не менш як 1/3 членів 
Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів 
Організації не буде виконана протягом 10 днів, ці члени мають право самі скликати 
Загальні збори Організації, направивши відповідне повідомлення на електронні та/або 
поштові адреси членів Організації або розмістивши відповідну інформацію на веб-
порталі Організації. 

5.1.6. В повідомленні про скликання Загальних зборів Організації мають бути зазначені дата, 
час та місце їх проведення (місто та повна адреса), а також перелік питань, що мають 
бути на них розглянуті. 
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5.1.7. Загальні збори Організації розглядають лише ті пропозиції та питання, які надіслані на 
адресу Організації не пізніше, як за 15 днів до їх проведення. 

5.1.8. Загальні збори Організації вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь 
не менше 2/3 членів Організації. 

5.2 Загальні збори (надалі - Збори): 
5.2.1 Повноваження Загальних зборів: 
- Можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації; 
 - Визначають напрямки діяльності Організації; 
- Затверджують Статут Організації і вносять в нього зміни та доповнення, визначають     
організаційну структуру Організації, склад і чисельність Правління Організації; 
- Обирають (відкликають) Правління Організації строком на 1 рік;  
- Обирають Голову Правління Організації строком на 1 рік;  
- Обирають Голову Наглядової Ради Організації строком на 1 рік; 
- Заслуховують річні звіти Правління та інших органів Організації;  
- Схвалюють річні плани основних заходів Організації; 
- Затверджують План дій і програми діяльності Організації на майбутній рік; 
- Затверджують бюджет на майбутній рік; 
- Затверджують звернення до органів державної влади та інших інстанцій; 
- Затверджують звернення до інших Організацій; 
- Вирішують питання про реорганізацію та ліквідацію Організації.  
5.2.2  Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на 

Зборах Членів Організації, прямим голосуванням. 
5.2.3 Рішення Зборів оформлюються протоколом, який підписується особою, що є 

головуючим на Зборах, та секретарем Зборів Організації. Після створення веб-порталу 
Організації всі рішення, прийняті Зборами Організації, публікуються/можуть 
публікуватися на ньому протягом 10 днів з дати їх прийняття; 

5.2.4 Збори можуть проводитися із застосуванням електронних засобів зв’язку. 
5.2.5 Допускається голосування в електронному вигляді за умови забезпечення однозначної 

ідентифікації кожного члена Організації, що проголосував. Голосування в 
електронному вигляді допускається з питань: 
- Обрання складу Правління Організації; 
- Затвердження Плану дій і програм діяльності Організації на майбутній рік; 
- Затвердження довгострокових планів і звітів; 
- Затвердження звернень до органів державної влади та інших інстанцій; 
- Затвердження звернень до інших Організацій; 
- інших питань компетенції Зборів за рішенням Правління. 

5.2.6 На будь-якому зібранні Загальних зборів будь-якому члену Організації, членство якого 
не є припиненим чи призупиненим на дату проведення Зборів, надається право голосу. 
Голосування проводиться підняттям рук, крім випадків, коли про таємне голосування 
просять 1/3 присутніх і голосуючих членів Організації, у таких випадках голосування 
проводиться таємно. 

5.2.7 Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в будь-який час Головою Правління 
Організації, Правлінням, Головою Наглядової ради  або за письмовим запитом не 
менше ніж 1/3 членів Організації. Мета таких Зборів має бути визначена в необхідні 
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терміни, не менш ніж за 15 днів повідомлення про такі Збори має бути надано всім 
членам Організації. 

5.3 Правління.  
5.3.1 Для керівництва Організацією у період між Зборами та забезпечення поточної 

діяльності Організації зі складу її членів обирається Правління на чолі з Головою 
Правління. Члени Правління Організації обираються  та відкликаються Зборами. 

5.3.2 Правління складається з Виконавчого Комітету (Голова Правління, Виконавчий Віце-
президент (або Заступник Голови Правління), Президент минулого року (IPP), 
Генеральний Секретар, Скарбник, Юрисконсульт) та Віце-президентів. 

5.3.3 Одна й та ж особа може обиратись на одну й ту ж посаду у Правлінні Організації лише 
один раз строком на 1 рік, за виключенням Генерального Секретаря, Скарбника та 
Юрисконсульта, які можуть обиратися повторно за умови, що загальний термін їх 
перебування на конкретній посаді не перевищує 3 (три) роки. 

5.3.4 Президентом минулого року (IPP) визначається особа, що обиралася Головою 
Правління Організації у попередньому році, строком на 1 рік. Включення Президенту 
минулого року (IPP) до складу Правління відбувається автоматично та не потребує 
голосування Загальних зборів. 

5.3.5 Правління працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше ніж 
один раз на місяць. Дата, час та місце проведення засідання Правління Організації 
визначаються Головою Правління або Заступником Голови Правління Організації і про 
нього повідомляються члени Правління Організації не пізніше ніж за 3 дні до дати його 
проведення шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу 
членів Правління. 

5.3.6 Правління скликається Головою Правління або Заступником Голови Правління 
Організації. Правління приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні. При рівності голосів при вирішенні питання, питання вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосував Голова Правління. 

5.3.7 Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні 2/3 членів 
Виконавчого комітету. 

5.3.8 На засіданні Правління Організації головує Голова Правління або один із членів 
Правління Організації за дорученням Голови Правління Організації. 

5.3.9 Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується особою, що є 
головуючим на засіданні Правління Організації. Після створення веб-порталу 
Організації всі рішення, прийняті Правлінням Організації, публікуються/можуть 
публікуватися на ньому протягом 10 днів з дати їх прийняття. 

5.3.10 Рішення, прийняті Правлінням в межах його компетенції, набирають чинності і 
стають обов’язковими для Організації, його структурних підрозділів, будь-яких членів 
в строки, що встановлені Правлінням (але не раніше наступного дня з дати їх 
прийняття). 

5.3.11 Засідання Правління можуть проводитися із застосуванням електронних засобів 
зв’язку. 

5.3.12 Збори Правління можуть бути скасовані тільки за непередбачених обставин.  Збори 
Правління мають бути перенесені на найближчий час, після призначеної дати. 

5.3.13 Правління щорічно звітує про свою діяльність перед членами Організації на Зборах. 
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5.3.14 До компетенції Правління належить: 
- забезпечення виконання рішень Зборів; 
- опрацювання порядку денного чергових Зборів; 
- обрання (звільнення) Заступника Голови Правління (Виконавчого Віце-президента) 
серед членів Правління Організації строком на 1 рік; 
- обрання (звільнення) Генерального Секретаря, Скарбника, Юрисконсульта серед 
членів Правління Організації; 
- винесення на розгляд Зборів змін та доповнень до Статуту Організації; 
- розробка та винесення на розгляд Зборів бюджету Організації; 
- вирішення питань поточної діяльності Організації; 
- встановлення розмірів, форм та порядку внесення членами Організації вступних та 
членських внесків; 
- затвердження штатного розпису; 
- затвердження положення та опису символіки, зразків печатки та штампів Організації; 
- визначення напрямків використання грошових коштів Організації; 
- створення постійних комісій, необхідних для забезпечення виконання статутних 
завдань; 
- спрямування діяльності робочих та громадських органів Організації; 
- прийняття рішення про створення місцевих відокремлених підрозділів, представництв  
Організації, підприємств, господарських товариств, затвердження Положення про них; 
- координація роботи відокремлених підрозділів, представництв та членів Організації; 
- вирішення питання про призупинення членства в Організації, подання клопотань до 
Загальних зборів щодо виключення окремих осіб зі складу Організації, присвоєння 
статусу Почесного Члена Організації. 

5.4 Вищою посадовою особою Організації є Голова Правління Організації. Голова 
Правління Організації обирається Загальними зборами Організації (вперше обирається 
Установчими зборами засновників). Голова Правління підзвітний Зборам та Правлінню 
та несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та 
функцій. Одна й та ж особа може обиратись Головою Правління Організації лише один 
раз строком на 1 рік.  

5.5 Подання Кандидатів.  
5.5.1 Представлення кожного кандидата на пост члена Правління повинно бути направлено 
Генеральному Секретарю мінімум за 30 днів до дати Загальних зборів, яке проводиться у 
вересні, із зазначенням імені кандидата і посади, на яку він подається. Подання також має 
бути підтримано двома членами Організації з хорошою репутацією. На додаток, кандидат 
також повинен направити Генеральному Секретарю письмову згоду. 
5.5.2 Якщо письмових подань кандидатів на посаду не надходило, Голова Зборів може під 
час зборів запросити кандидатів у Загальних зборів. 
5.6 Термін перебування на посаді.  
5.6.1 Члени Правління займають посаду протягом 1 (одного)  року, починаючи з 1-го січня 
після дати їх обрання або призначення. У випадку, якщо обрання відбулося після 1-го січня, 
член Правління займає посаду до кінця поточного року. 
5.7 Вимоги до кандидатів на обрання до складу Правління Організації.  
5.7.1 Обмеження.Члени Правління не мають права займати одну і ту ж посаду більше 1 
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(одного)  року. Людина може бути повторно обрана до Правління Організації, але не має 
права займати ту ж посаду, яку займала у минулому році, за винятком посад Генерального 
Секретаря, Скарбника та Юрисконсульта, загальний термін перебування на яких не може 
перевищувати 3-х (трьох) років, а також випадків, коли: 

- член Правління був обраний на посаду протягом року і до 31 грудня не прослужив 
повний річний термін. 

-  за поважної причини, узгодженої з Головою Правління Організації, член Правління 
був змушений піти у відставку до закінчення річного терміну. 

5.7.2 Вік. Ніхто не може бути обраний або призначений на посаду в разі досягнення 
сорокаріччя до дати вступу на посаду. 
5.7.3 Член організації. Кожен кандидат, що обирається або призначається до складу 
Правління, повинен бути членом Організації на момент виборів або призначення і повинен 
сплатити повну суму членських внесків в Організацію. 
5.7.4 Присутність на зборах. Кожен кандидат до складу Правління повинен бути присутнім 
на Загальних Зборах, на яких розглядається його кандидатура, за винятком випадків 
відсутності з поважної причини, узгодженої з Головою Правління Організації. 
5.7.5 Вимоги до кандидата на пост Голови Правління Організації. Кандидат на пост Голови 
Правління Організації повинен як мінімум протягом року обіймати посаду в Правлінні 
Організації поточного або попереднього року. 
5.7.6 Звільнення  з посади. На місце будь-якого члена Правління, який звільнив свою посаду, 
крім Голови Правління, обирається новий на Загальних Зборах членів Організації. Будь-який 
член Організації, обраний таким чином, займає посаду до кінця поточного терміну. 
5.7.7 У разі смерті, інвалідності, виходу у відставку або іншого випадку, через який Голова 
Правління Організації не може продовжувати займати дану посаду, виконання обов'язків 
Голови Правління бере на себе Заступник Голови Правління. Якщо в Організації немає 
Заступника Голови Правління, то один з Віце-президентів має бути обраний на пост Голови 
Правління на Загальних Зборах членів Організації. 
5.8  Інавгурація Голови і Членів Правління. 
5.8.1 Всі обрані та призначені члени Правління повинні прийняти Урочисту Присягу на 
Щорічних Загальних Зборах Організації , або, при необхідності, незабаром після них, якщо 
таке можливо:  «Я урочисто присягаюся, що буду сумлінно виконувати обов'язки (вказати 
посаду) Організації і, в міру своїх сил, служити живим прикладом Філософії та Переконань 
цієї організації і буду підтримувати та забезпечувати виконання Конституції Організації у всі 
часи». 
5.9  Винагорода. Всі члени Правління займають посади без фінансової винагороди. 
5.10 Голова Правління: 

- представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без 
доручення діє від імені Організації; 

- організує роботу Організації та Правління; 
- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах, 

визначених цим статутом та чинним законодавством України; 
- скликає Правління, організує підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Зборів 

та Правління; 
- здійснює оперативне керівництво роботою Організації, забезпечує виконання рішень, 



12 
 

 
 

постанов, резолюцій Зборів та Правління; 
- здійснює керівництво поточною діяльністю, управління майном Організації, 

включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 
- відкриває, закриває будь-яки рахунки в установах банках, є розпорядником грошових 

коштів та майна Організації; 
- вносить пропозиції Правлінню щодо обрання або звільнення Заступника Голови 

Правління (Виконавчого віце-президента); 
- укладає трудові контракти з найманими працівниками Організації; 
- має право першого підпису на всіх фінансових документах, у тому числі підписує 

договори, угоди, в тому числі міжнародні; 
- затверджує зразки печатки та штампів Організації; 
- визначення умов праці та функціональних зобов’язань посадових осіб Організації та 

штатного апарату; 
- приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією Зборів 

або Правління; 
- один раз на рік, однак не пізніше 31 грудня кожного року, звітує на Зборах про 

результати своєї діяльності; 
- встановлює і надає підтримку озвученій програмі управління Організації; 
- організовує регулярну перевірку щорічних програм; 
- контролює і спостерігає за перебігом справ в локальній Організації; 
- виявляє більш рішучий, але дружній контроль за основними проектами; 
- організовує і проводить тренінг для всіх посадових осіб на початку року; 
- мотивує Правління і звичайних членів до виконання завдань і відповідальності; 
- допомагає членам Правління Організації доводити до кінця їх завдання; 
- встановлює гарну робочу атмосферу для Правління Організації; 
- забезпечує сталий розвиток програм Організації; 
- завершує незакінчені завдання минулого року; 
- перевіряє  відповідність всієї діяльності організації до Місії Організації; 
- відслідковує прогрес і результати; у разі потреби зміщує напрямки діяльності 

Організації; 
- є повністю залученим у щоденні справи Організації; 
- готує звіти для членів Організації в кінці року після закінчення терміну повноважень. 

5.11 У разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління його обов'язки виконує 
Заступник Голови Правління (Виконавчий віце-президент). 

5.11.1 Заступник Голови Правління обирається Правлінням Організації (вперше обирається 
Установчими зборами засновників) та підзвітний йому. 
5.11.2 До компетенції Заступника Голови Правління  належить: 

- організація поточної роботи Організації; 
- затвердження внутрішніх документів; 
- затвердження підписами усіх документів, пов’язаних з діяльністю Організації, в тому 

числі фінансових; 
- контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами 

Організації; 
- вирішення самостійно інших питань діяльності Організації в межах чинного 
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законодавства та цього Статуту; 
- заміщення Голови в разі необхідності, або якщо про це попросив Голова; 
- прийняття на себе повної відповідальності за зростання кількості членів Організації; 
- контроль та координація дії та програми Організації і контроль дії Віце-президентів; 
- підготовка Плану Дій на наступний рік, а також дотримання правил з "Local Action 

Guides. Local Executive Vice President"; 
- дотримання обов'язків та зон відповідальності, визначених Головою Правління 

Організації, знайомство з Віце-президентами, яких він буде контролювати, їх досвідом 
роботи в Організації; 

- проведення спеціальних зустрічей з Віце-президентами, за яких несе відповідальність, 
і організація їх роботи: визначення в загальних рисах їх обов'язків та функцій, системи 
звітності, дат регулярних зустрічей, додаткових цілей та термінів їх досягнення; 

- допомога Віце-президентам у складанні планів та програм по їх напрямкам; 
- виконання ролі основної ланки зв’язку між Віце-президентами і Головою Правління; 
- участь у відборі та підготовці Директорів Організації, участь у їх брифінгах, контролі 

діяльності і подальших заходах; 
- регулярні звіти Голові Правління про прогрес, досягнутий в заданому напрямку 

діяльності, обговорення напрямків вирішення проблем; 
- прийняття на себе повної відповідальності за успіхи і невдачі у своїй зоні 

відповідальності; 
- участь у засіданнях Правління Організації; 
- ознайомленість з фінансовим станом Організації. 

5.12 Голова Наглядової Ради Організації здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю Організації.  

5.12.1 Голова Наглядової Ради обирається Зборами членів Організації, підзвітний їм, подає 
їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних 
звітах та балансах; 
5.12.2 Перевірки проводяться Головою Наглядової Ради за дорученням Зборів членів 
Організації, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів Організації. Про 
результати проведення перевірок Голова Наглядової Ради звітує перед Зборами Організації, 
інформує про свою діяльність Голову Правління Організації та Правління Організації; 
5.12.3 Голова Наглядової Ради має право вимагати від посадових осіб та членів Організації 
надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих 
усних та письмових пояснень; 
5.12.4 Перевірка діяльності виконавчих органів Організації провадиться Головою 
Наглядової Ради за дорученням Зборів, Правління, Голови Правління або вимогою 1/10 
членів Організації. Голова Наглядової Ради обов’язково проводить перевірку статутної та 
фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів Організації напередодні звітно-
виборного засідання Зборів. Звіт про результати перевірки подається на розгляд статутного 
органу Організації, який доручив проведення перевірки, та доводиться до відома всіх інших 
статутних органів Організації. Звіт про результати перевірки, яка проводилась Головою 
Наглядової Ради напередодні звітно-виборного засідання Зборів, подається на розгляд Зборів 
та доводиться до відома та відповідного реагування статутних органів Організації; 
5.12.5 Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені до 
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суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України та Розділу VII 
даного Статуту. 
5.13 Віце-президент: 

- Виконує обов'язки, які можуть бути йому доручені Президентом, щодо контролю, 
координації або виконання дій, пов'язаних з одним або декількома напрямками розвитку 
Організації. 

- Консультує Голову та Правління Організації по програмним і проектним питань. 
- Отримує весь матеріал та інформацію, що має відношення до програм і проектів, 

отриманим від Організації та Національної Організації в своїй зоні відповідальності та 
розподіляє їх тим Директорам / Офіцерам, які мають до цього відношення; 

- Дотримується правил з "Local Action Guides. Local Vice President. "; 
- Зустрічається з Головою один раз на місяць (ділиться планами, обговорює плани на 

майбутнє, а також проекти і їх цілі); 
- Знайомиться з обов'язками і функціями; 
- Зустрічається один раз на місяць з Директорами за напрямками і менеджерами 

проектів; 
- За три місяці до вступу на посаду знайомить свою команду (директорів та менеджерів 

проектів) з їх обов'язками, проводить для них ознайомлювальний тренінг або презентацію, 
структурує свою команду, а також встановлює порядок подальших зустрічей і звітностей); 

- Допомагає членів своєї команди з написанням програм; 
- Є ланкою між Правлінням Організації та керівниками проектом у напрямку, яке він 

курує; 
- Стежить за продуктивністю проектів і потребами команди (директори та менеджери 

проектів); 
- Бере на себе повну відповідальність за успіхи / невдачі напрямки і проектів в рамках 

напрямку; 
- Є частиною Правління Організації. 

5.14 Генеральний Секретар: 
- Несе відповідальність безпосередньо перед Головою Правління; 
- Повідомляє членів Організації про всі рішення Загальних зборів будь-якого 

характеру; 
- Відповідає за протоколювання Загальних зборів членів Організації або Правління 

Організації і веде протокол таких зборів, який є доступним для всіх членів Організації у 
будь-який розумно необхідний час; 

- Готує порядок денний всіх зустрічей і представляє їх Голові Правління для схвалення; 
- Відповідає за підготовку річного звіту Організації; 
- Дотримується правил з "Local Action Guides. General Secretary"; 
- Добре розбирається в положеннях і вимогах Статуту; 
- Ознайомлює членів Організації з Правилами проведення Загальних зустрічей і зборів 

різного характеру, контролює дотримання Правил; 
- Встановлює порядок денний зустрічей та готує звіти після зустрічей, робить розсилки, 

оповіщає про крайні терміни реєстрації на заходи Організації всіх рівнів, надання звітів та 
інформації; 

- Готує зустрічі Організації всіх рівнів (Загальні зустрічі, Загальні Збори), приходить на 
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зустрічі раніше за всіх - проводить огляд готовності приміщення до зустрічі; 
- Стежить за діяльністю напрямків та виконанням рішень, прийнятих на зустрічах; 
- Займається організацією виборів до Правління; 
- Нагадує про крайні терміни менеджерам проектів; 
- Заводить і веде книгу прийнятих рішень (всіх напрямків, виборів, голосувань 

Організації); 
- Збирає інформацію від менеджерів проектів та інформує членів Організації про 

досягнутий прогрес (прибуття нових членів, завершення проектів, посилання на статті в 
мас-медіа про проекти організації). 

5.15  Скарбник зобов'язаний: 
- Вести облік платежів; 
- Вести бухгалтерський облік і складати фінансові звіти Організації, нести 

відповідальність безпосередньо перед Головою; 
- Відповідальний за виплату грошових коштів за розпорядженням Правління 

Організації; 
- Відповідальний за підготовку річного фінансового звіту Організації і щоквартальних 

фінансових декларацій; 
- Дотримуватися правил з "Local Action Guides. Treasurer"; 
- Надавати інформацію про бюджет для Правління та всіх членів Організації; 
- Перевіряти рахунки за попередній рік (із залученням кваліфікованого бухгалтера, 

який не має зв'язків з Організацією); 
- Приймати і контролювати звітність минулого року у свого попередника; 
- Представляти бюджет на майбутній рік на розгляд Правлінню для прийняття бюджету 

не пізніше 15 грудня; 
- Займатися фандрайзингом або контролювати іншого члена Організації, якому надано 

таку функцію; 
- Забезпечувати строгий контроль за потоком бюджету та коштів Організації; 
- Готувати щомісячні звіти і в подробицях їх роз'яснює Правлінню Організації; 
- Всі перевірки та інші замовлення, що мають відношення до банківських рахунків 

Організації, повинні бути підписані Головою Правління Організації або Заступником 
Голови Правління Організації. 

5.16 Юрисконсульт зобов'язаний: 
- Виступати в ролі юридичного експерта на зустрічах Правління та Загальних Зборах; 
- Стежити за дотриманням Статуту Організації; 
- Пропонувати поправки до Статуту Організації у разі потреби;  
- Представляти інтереси Організації в місцевих органах влади. 
-  

VI. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.  
6.1.Організація має право створювати власні відокремлені підрозділи. 
6.2. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймає Правління Організації.  
6.3. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та 
Положенням про відокремлений підрозділ Організації, яке затверджується Правлінням 
Організації та не повинно суперечити цьому Статуту. 
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6.4. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. 
6.5. Відокремлені підрозділі представляють інтереси Організації та забезпечують 
реалізацію завдань Організації, визначених цим статутом. 
6.6. Відокремлені підрозділи за рішенням Правління Організації наділяються майном для 
реалізації статутних завдань Організації.  
6.7. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається 
рішенням Правління Організації і діє на підставі довіреності. 
6.8. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається 
Правлінням Організації. 
 

VII. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

7.  
7.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого 

члена Організації, Голови Правління, Заступника Голови Правління Організації та Загальних 
зборів шляхом подання письмової скарги, а саме: 

7.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до 
Голови Правління Організації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, 
дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 робочих днів розглянути 
скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В 
разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління Організації, яке 
зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена 
Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається 
до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або 
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації який скаржиться, а 
також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 
7.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Організації - первинна скарга 
подається до Правління Організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому 
засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови 
Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення 
скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, 
які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 
7.1.3. на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації - первинна скарга 
подається до Голови Правління Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 
20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також 
члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі 
відхилення скарги Головою Правління Організації - повторна скарга подається до 
Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або 
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а 
також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. 

7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах Організації, є 
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підставою для скликання таких Загальних зборів протягом 30 днів з дня надходження такої 
скарги. 

 
VIII. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

8.  
8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення 

міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним 
законодавством України 

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних 
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать 
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом 
прав і обов’язків юридичної особи. 

8.4. Організація: 
- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, 

змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у 
відповідних заходах за межами України; 

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками 
своєї діяльності, публікує їх результати; 

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та 
міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України. 

 
IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

9.  
9.1.  Припинення діяльності Організації здійснюється: 
- за рішенням Організації, прийнятим Зборами Організації, шляхом саморозпуску або 
реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу; 
-  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. 
9.2. Добровільне припинення діяльності Організації. 
9.2.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 

діяльності (саморозпуск). 
9.2.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Зборами. Збори Організації 
створюють ліквідаційну комісію (призначають ліквідатора) або доручають Правлінню 
здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як 
юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна 
Організації. 
9.2.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського 
об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації 
про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського 
об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 
9.3. У разі припинення Організації шляхом саморозпуску (ліквідації) активи повинні бути 

передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до 
доходу бюджету, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 
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X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 
10.  

10.1. Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Організації розглядаються на Зборах 
за пропозицією Правління Організації або за вимогою 1/2 членів Організації. 

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Організації. 

10.3. Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації. 
 

XI. ДІЯ СТАТУТУ 
11.  

11.1. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту припинення Організації 
Статут втрачає свою силу. 

11.2. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для 
припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення замінюється іншим, яке 
допускається чинним законодавством і близьке за змістом до заміненого. 

 
 


