
**fiукFАТнýьжд
гр*h-{Аýtь*{А

*вгеýiýАц*m

YKpaflHt 01О33, м. KHfB-3},
ryл. Пайдара, 58/1О, поверх *

т-ф. +}8{S44} 106-99-94
Р/р 160010200ý0383

в fiT кУшр*tкiппбанкs м. Кн*вп
}rФо 31131}

€дрпý}r 3362998ý

и/цллf. гflfrgfi*li*- *rg" L,*

3аява
на JлIесть у MicbKoмy копцурсi проектiв << Гром8дська персп€ктпва:

г_ ___ *_ _:.::::,:"о, 
та актIIвпа громадаD

ftaйrr.reнy"mrH" iнспrцrry 'Киiвсьrgй 
осередок BceyqparHcbKoi 

i'l

_gx_c*п]*LcýP *эgчgдg"""lýоjэруgý?gl,-sд4qIЕ_оgу"}--*-j
tПJз:э*цggр_ýу _* !rtзrg9к_9_в*оJр*ж#]r * _ ____,j-т***-* - *****1

lji
flрiоритет, завдання, визЕачене }сприяrrня розвитIrу MicTa Киева у сферi ij ' fGфа tРрrвяiзаmром конкурсу на [rpaBoBol освtти населення та 

l

Розв'язаrrня якого сшрямовано цроект iфоршrування rромадянськоi культури i

("rrо"а*r", зазЕачити JIише одш : i
l,}ýацрямок) i t

ijl
Раапьна сума кошторису на i473 080,00грн l__:_______JИi*ggж*_qжзт.чр9gry L _ ___
i 

*"--* -i-***-
1_ i ]

Рчiкувшrе фiнансування за ра(унок jtЯ+ ВОО,ОOrрн 
i

бюдхсетлrшl KoпrTiB j 
l

iil
ý.ш*р"gg*iэзgiigр,ý_g ý*тggэ:l"р_9_с9ý}?9_12ggry ___j

Г:1-:у:*} ],шо-Фтьковi керiвншка P*"I,y^ Р]9-:Yr:т,:; :y::_".y tоргшriзацii', мiсце знil(одкенЕя €вгенiя Володпдrрiвна" 01033, м.КиiЪ, 
i

Ьрrаlriзшlii телефонп факс, e-mail }вул. CiM'i Праrовшr 58/10, поверх 4, 
ii iфакс (0,И)206 -gg-g5, l

ii
Щгiзвлпше, iм'я, по-батьковi в пос4да [(ерiвшпс проеrcу: JIиповецька Марина i

5ерiвника проекry, поштова адреса, ilгорiвна" 01033, м.Киiв, вул. CiM'i 
i

телефн, e-mail 
haxoBID( 58/10, поверх 4, +380(93)689- 

l

i IOO-ZO, e-mail: marina@magnolia.org.ua. 
!iii!li

- 
.Що заявш дода€ться:

,I)копiя СtsЦОLtГВА про рестрацiю М 2373/428840 вiд
цромадсъкоlю об'едrаrrrrя як громадськоТ орrанiзацii;

27 грудня 2*S5 року



2} копiя СТАТУTУ Всеукранськоi гром4дськоi оргапiзацiТ <<Магнолiп>;

3} копiя ПОЛОЖЕНЕUI про осqредокlлЬ""* ВГО <trчfаrнолiш;

4}копiя РIIIIЕННЯ Jф 16265S460t308 йдl4.|2.2t1.6рку про присвоеl*lя органiзщiТ
озýакк неlryибlпкошстi ;

5) оrлас шроеIfry кЗаrисти ýвою дитЕну!}

6} копlторкс црое.кту кЗа:rисти свою дrrшry!>;

1} iнформацiя fiро дiяльнiсть ВГО <<Магтtолiя>>;

8} лкýт-ýiд1р,кkrки вiд редакцii телеканшу <<ЧП.Iнфо>>;

9) лиет*liдтршлlси вiд редакцii iнтершшивнях lTpoelciB тоВ <<}уIагтrолiя-ТВ>;

l 0) лкст-шiкrрmдкп вiд ТОВ <<IчIаг нолiя-ТВ>.

IIрезпдент
Вго <<]lfiаrн Ткпчеýко €.В.
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ГОЛОВНЕ УПРАtsЛIН}U{ЮСТlЦШ У м, КИСВI

голосIiвськЕ рАЙоннЕ уIIрАвлI}*ш юстиI$i у м. кисвI

свIлоцтв,о
шро, р:ееýтр,ацiю |ромадськогФ об' сдн:аfiня

як Громадсько; органiзацii

27 грудня 2005 року }{q 2З'lI,1_42,88:40

II,оRерх

На С,,В. Сжriн

ffi
[,;т#ш;,тч



м. Киiъ - 201б



',,,,,i 
: t':,ЁсЕжрдйaБкд,'еофсЙ ЙАЫЙЙЙЁпЙ;,Ь, - Ou*-***i,''iuЁ,ff#ý*н-*g***iйЪ}xБйffi;;nфffiйефuм*ляккабеновiст,tiлi,л*оrri,

',Сй._*,YЕУlf*,,{flеI]IВ,,ДЛЯ РФаЦiЗаЦii lИети Та нжряrожiв дiяпънос*l",,п*о*;;;;;;;-;;

, 
.*frjжЁжу-пi--;;" Орu- '- ЪЁЪ"крямаькп iilu*с,n,*,;;,' 

^*-io#

,,,''-4, По*нё,йаийеяячlg^фйt**"ю ***Jb -:'r",кййiм *o*cour**B;Miоксд,мlzдт:lо:,т оt Аiwсл.Бl-,*' :, ] 
,,

tr"5, Скороч,*не наййенуl****u,анмяёьпото йо*u,r,u * tлý*о(,IчтАо*ооr;]: ,, ' 
,,

, ' ],6', i}сЕУ(Рдft*съкд,, r ройдсъкд органt*щя ,aag: нrrячо" **"Ь*, +а oiu 
iу: ВiДНОВiЯТ*ОеЯ з Кон"тяigiry. 

iф,,,,ч,lr,,ъ.з-Й;-irБ-i,** ,1й,Б;Ыi|'uб,ё*u***,

''l*-Ж#,ствонlсе'ъ*u''' яi*" по,"*** ноЁрф-i,,:-::,,i$--*нй--*я,*а*]:i ;*r,*,
poбoTi;,:,,,,,,, ,,,,,, 

iаКФmiОСТi, ЙбОР*О*i,*,"ПЙ*Йо*ri,перi*rrй*-.";**Ь 
'rru*****i 

в,,

i;';;,*;-u;i,; 
*- 

np** ;о,^;|*,":;; ; й_; ;;;*,,,r*ub** :;;;""';чй*цкмзак('н*даsствой, мЬ**uй оЬя*т4х;,,ш;*;; бйкfl,зiýf,Iаgtioр HФH,oioo р*х}Еки, в 
,,*ому. чис;li',в iноз*Йнiй Ba,rloTl u 'ОuЙ"u,СьtfrЯ,',';;+аЪ'Й*"; 

сЕо.*t):симяолiку. Снмво_лiка,, Фрга"i,за,rч?,пес*тру*гь,и:у, всtйiЪяй**у,законодаlзьтвппс лоьядкv.. .,,,

,i:',9: Дiяльнiсti:тро*с*сiкоf органьаця uоi*г*с],ься }ш *й*п'а':; '''' '' 
,'''

t,l0 *рr,акiзацiiГко,нравова 
форrиа, 

"ро**д**** 
Ьргайьпцtо, " 

,,, , ',,. " 
'':' '' '' '"

t:.ti. Орга*лiзаitiя Йuе прЬq *io iяЬЙ'''|i**нi,,Ь**rй'' *rоu* 1np|*l*rro);, nuoyuu*,frЖ"Ж,'Жfi,УХiЖ'"Ж-i#*.:g;Йi;"'бffiiЁlуliьi- *а]вiдповi;lач+м у судi;

.,,,,оiоi,а-{фilffioйфlr{"*iйilIО 
" *1$НО; : Вlлфквзти рахун*и],Ь yi+a*"*on' бйй,,,;

2,1",{'ОЛОЙЙЬО Мето*о Орта*rtuцr u;**-ЙЪрЬй;абаli,,:Йj]аfiýняh ý;;йп-оой '''
"" 

екOнOмiчн'х,'пфа"uЫя;,кvлйffir,еколоltwrих, 
#,i*ly11 ;йаъсi*, *"li* uo**j*, :ru,ffi '-Цйr,ЙЙЖЙl'iЖ#}*о*1*в,,yc',

касgftеЕня, , , , 
ТТ.gДiq}Цul ОСОбЛЙВо] KiHoK. ,дiiСtt;: *рпзливих l'|yln

',,.,',Ё;Н,l,ý;,,,.,,ЁirТl*Мятfiýж i'кн*Нffi u йфi-fi 
' ffiilffi;i],i*ýil* *.ф$ffi Ёffi Бii##ffi ýififfi ;йdыd,,iЫiiuiыi;т

Н i i 
ýТi*Ё*$ffiн., жý*fifiiýffiu .,цffi ..,ý],,,.,fiiffi'l,] lз__i

*ýýýffiffi.' ffiffi, !+;, l t #
.r*,rrЩ... '.'Ж;i'М;Гr$'Ж;ffiirl..'.]'.'.,..'.'..l,,,.. ..,,,....'..';l'...,...,'.l,].,.,

raý,t,f ,,,;:;,+*,;, ;;*,-,_,... .-*т ттý,нт{ГjТý.ý,*,$г, , ,t l ,, tltt_тт:;iдн.t*к, жl.f ,T-,,i,t.:вT+,,H

pn'' i;,й-*_,Ы .'й Ый*,iнrш,лrжr** ;ь"";*,м r-о;;--'.;
цовошкекня, Ьсбблшвсl шо вi,lртоiпъо* о* *йоl'Ь-'#i- UеТ"iсr;,знл,*rог* лi:гей" , '

ff*__Уулярнэфiя, 
iriЩHocTi БЬа**иi,r*оiв тз, ' впсвiтлЬ ' ' our*in** цiсt



J.l il. {',rrрrtяtrrlя tii.,tBttrltlýHl{r0 рiння iHtj'lo]i},Ioвal-]t)cTi t-:_\.(lli,ll,c],bil 1IрФ п}]itlJil i tЬ\)ijt,.llli
lK,};lI]ii,{,. lIJ.]0 Heoilri;tlicTb :tll;Bijtat{ri' ycix t}lcllrlr lli!c!ljibL:,l,i]i,]._ ..i!lCr\P-}i\liHariir. ,гtlргi н ii
itL)"l bý1,1,j : П])(t С Il t](('}Q И'Jttx I-1c'I'} Пpi]}{ Jl l()ДI 1 Н И.

?,2.7 Надlltня ip*H l'ilq i *у'Sгрпнтiн у вiдlтп*iж*gтi дв Г'о:tоtзtttх fuяетi,я {Jрга]"Iiзпцil],

}.t,S, }ТРtЭВ*fi*ýiiя ý:rлг*дiйт*их *яцi$t. якi *r:rркялtлtъ ýt;flýжф}rit{IФ lv{*гl:{ Фрrаiliзптцii

2.2 '). lHфtlpilli]rliT-iHi'i. Т',:Хlliчна i tPi I,ItttlcoBa пi"ttрiirткп iнт,l,uгх i,pL)\i:i.lсT,NLl\ (,il),ltt,liзitlrifj.
ýi;:{iтЁЕý{tчIr]:Il*t },,gT;týt}}] д.lя дOсягitсннл Гttл*вý*Т пle.1.1t t-}ргалtiз*,iri'li.

].-] :rl {'trlittяllтlя tr]CilJti Jtll,tiT irtшti.t lIс.l)с]iекг},iвн!4\ Ha]ipя\tltil; i прое,ililJ_ ,tl.i,,lrl ,lФс}i1,1!сlгtIl!}

l (l, tr,loiil,i rtctl.t ()1lгiriri,зal_til.



],l, ]6, 0pt анiзOв}rва"l,и l,а гrровол}rт}1 JIeKrOpiT. крч},лi с-гоJtи, Се}liч;tрIl, l({)Hibci)e'l[ij,l,}i,{c'l;l,]}tiTT }'{_)[IiФ, KOHc.y.jtbTalxi; iз затгч,-]gFIн9]р1 пit_lcittBH",rin ,por,,,.,i",*i,u. ; 
-;j;;;;;lr;

jtt',}li'ttBH(\T 'IiJli};!ги 'tli ,lriсш*вог0 ca},I()]Jj1,I.1ylJiiHHя. сксlзt,lэl iB ; pir*,,;-,r,,;-;;;;r.,,i,;;;;",;
}Jiи г,Iя. в r,.,,t. llix<Hi,tpOJI}iиX.

"}. t. l ; з.tij,iсilгrlвп tи 1rо:зробк_t l"r,poeKTiB pilrteHb l,] IrpoB0.,lи.I.1,{ грLl.\Iiцсьii}, clic]lcl].! |I.]v
lt рсiсl*гi в pi r rTc lrь:

]. ] . t 8. здiлiсlлtова,глл tlpttc нi,tнrI IIьку та учбtlво-меi"о..lt,J чt-iу ., (iяl_qьн icr.b:

",,1_ll. 
UсIч{Iати.у сttiлки.га iншj 0б'с.{tl;iння. l]]o сltsOillо}$t,ься Ira лOбрdвi,r,нiГt ocltu,Bi iспрllяIi1 I,b jIOсяl llciiH]O м(.,гт.i орI-анiзаrtii. в l0\тy .tt,1c-lj з ,iно,зс1,1нlтrll' n''1.''**P',*'''.

1,1,]U' r,rбltirlttlьн,rlзся iHфtlprrirt,tit,to' :ц}tl,зiiJL]пi та спсltiа.,лiСгlta,,, 
' 

,,рra,,, i:с:]ujЯrliТ .i,rlrr,fii;1;,r,,t

], 
L]l oTlnT, Hn*cny cll&rirc}лiк}, l]а вlrкорIrlст$тзуRtlтп у пор5rjiку, *"aru*o*nrrnuy ЗНКt"ЛЛ:t:Ла.l}{твOhI

YKpaTl,rbl- ilфll.\,jLlpllз\]]ill}t c*o}(i ,,o,r*r.io сил',r,о;,iку, ' 
J(Jl\l/li''/г(!'1'ч''J'\''vl

:;]"i,];,l,n':: i,.i:::: 
\' II(}l)яliK"\1 iJtIзHaaIe!TOi\I}, зi]K()llL];titBcTпo\l. 1, 1,iitii,Ti lioH,c}..l!,,:1lиlJH,'l\?

.;,l,'Гit-1Ч'lI\ "Ia llllIIIIx jlclllcrlti>lcнl.rx сэllганiв" 1,,l{o 
"\.,гвOрit)к.] l.L,ciI ,,pru,,,,o,,, ,,.,rr*irono,: ,,;;, ;;;.

L}l}] i{Ilil\lJi ts"i;i.]I1 AH't(lt+o,rr'ui I]ccПr'b-riKlr l(pl]I-1l." ;;;;;'.;r',,;лt,iсценогu (.;lп,OEl}r.:1\ lj:ii_IH,1 ji,,{,l
Пр\)шс]tсliIt){' I(()llU\',rыallil-t '} трrllц,'r.rtttl*r11 бS'glчч*rпur,,, ,а ,,iд,r,r,,п;; ;.;,;-;;,;;, 

'.,l;,i',,l IП l ;l j 1 IJ " tТ tfi C't'Oq'ytol-bcýJ сфеI] и j'x гt ы ti' лi я_,t ь н ос l.i;

.l,l.:,J. с'гв()l)|(rtsатIт гl,t 1:еtt",tiзуВат.iл lэiзrLоьqанi,t lti fipgeKTrl, ззгlр(}r,а/FJ(увil]и llpl]},pallTI:
],1,]б.' \,Ial-J,l B(:fJ\lKpaTHcbKtll't U,l,aT,C зli !таянlIL)Стi вi,,локреЛlлсчl1\ r;i;,tргlз_.ii,titi r ,.li,tt,t,lccLi
*.itl*iKi*,Tp*TýýH{J*']]8рj:f'{,o;эizu-ibHrt.чourr**r, uYKpaT'll.",-"--,{-",,,"-- 

""+ lriдq},цФцr,ltrg J \,1,r()LLl\,'!,t1

1.1.: j, rtnc illtTli Пpali-i. i-lc злбороrlснi з:lконоrт,

,ý, }ТЛýF{т,ý Ф}}гА}{IзАщхХ, Тк гýрА.ý.А. тА сý$ý},язк$.f,
-{, ], (,].,rcrrc,r'Br-l 

н ор} знiliш,rii с /iобровiзtьнt.лм.
,{i t Чl"i"lет{*хЕr,Т *рr,*кjзпlriТ псФNt\,ть sr-tИ грФ\lа.,{rlн}.I Укlэл,ttЪн' iнсlз*,л*ýi rЁ} .u(rajI1 ijq:зГРфý'{аý'ЖСl]В;1, ЯКi Пt:ir*SYl*aK*T".* l'*РЙ*i ааэ*к*нло*-" ,riдЪ.,u*-л, 

"-r 
r,---.rr- ** i*-*'llr]tii,liPrrl,rli,.;r'b \lt,]'};i H.tnllяltKrt.tiя.rbTiocriclp,r"i,ro.,ili]; ;,,;,;;;;:,r',i'a:r,,lrr:i/L)ll'lI'1 

l

{",], II1:r,liitlш,l 
"lrl 

ч:rt:нiр Оlrга,liзаttiТ з.liйсгткrсться 1,1it пLrсrанi ,,,n*,,. З:lял,rэ всгr i]H}liiaPotl l'{,:{П{-} Ьt'Я x'I;:ЗB,'titttrЯ}1. яi{с trpl11.1bli11 рii'.геttня у Bi;rrrorliд*H-.ri r., il.,,,or;,;i;;r:;;,j;,;;;,""
4,4, } illaвr TIjlcl lil Opr анiзаliij:

1:1:]: :*"*'аТН 
i S-Ъ'Тlr Об-РаНШrtlt ;{t1 KcI]jR'rllx opt,atHiB орг*rl"riза:_liто ýр*'и }.ч;t*ть у B*ixJii\t}i{ax, l I[r.} tlрi}tJUдrI r ьсlt 01.1i ан iзltl tir,:Kl:

].о.] 
irnat't,t }^rftCib т pot1o,t,i lloc.t iйннХ,га l-иlfilac{,\iJTIx лt11\{i{.,iй, (,,lLi(\}lfFl t{\.jД 1riillзl,рд11\,I ti)Ё t I L\ Ila:4ie н l, \ { )р i.l1 н i в {Jргап i зп1,1,ii ;

-1'zi ,-i, 3l11',PTilTi{''{ ,:io r,;1:l ittr iB ()Рr'аНiзlrlrii з jаti}Iг;,,ltiи ,l,ii пl]L)rIO:JI]цillrtii ,з ,!jilTa[lb_ tlOlr,язitltt.i\ ,j,] i я,,t, н i t,,г,tо i )pr.aH iзаil i i. o.r,*1lrnr.u*r к н,iдповj.,ri;

-},'},,l, г,1,1';1[}}li}, l]атЁ] 1liт,tlеiлл,lя. ,,iiT_ без.,,tiя,,lьнiстr, ксlэiвнllх op1.1rHil;
}jlяBll. "iапt]р*.{rliJlя i uкi-tрl tt на jlllиr-IITяt,i Htlbllt pilrieHnя;,to Гll.rх1,]11рlrlх
cltill]i, 1,а JahlJ jl,t ,]liа.lьtrих зборitх; l---*---""''

0pr ;rнiзiritii" J]{].,lJ}}ii,| |,,

'ti"t Blt\,Iai irTi1 p(),tl jlr{.;l\,

4,4.$, зв*р1,1,;1]гlлся o1ti *;ЗГа*ТiВ {-}РГаlriЗаrtii За до1llý,,*rф}0 у зilxitcii своl,х гiрав т& j ýlto.*.{]H*iн,гс_р*сiв]

*}.)л Ll ]lr:ll рт *pгirr* iзtлцii' :з*ýл: в " лlзti:*i ;



ц.ý

4. 5, l " х*.гр иýf уýЕ тI.{*ь trlф Jl{}}кёýь CTtt ryTy *ргашiзшt i?l
4's.}'ý'яtt0fiуBitrТирir'ж*ннхк*рiвнtтxt*;я.аltiк*ргaнiэакii";

4.5,З, *lзtэgЧа,Oрт* сII-|Ilrаtув{гI.Ii в*тупrlл ж ч"il*ýсъкi внtlскрл в prr:*r,ripя.K :i.;} сll]Q{r:lтл I]Iti

4,$,4, сшр1,1я,r:ir;*лiitснегI{]r,. Ir.t]lpяýlKiB J-Iis:лb*oc,i {"}рr-енiзftцii;
J},}.)" t}[)il,гll }/часгЬ у закi)д*х. Щ(i ýр{}вi:}дr{т:ьоя *ргакiзirцiскr.
-t,(>" Ll,it е нс l, titl хз (,р1,, gl i заш ii' ttplt rl инястI}ся у ts}l п адl(ах :

4's.}.виксutyiзfiрганi*ацiТзtrв;ifiýнжьtsажaнttяH1l;

4,6,2, жн*ul*чеýня iз Sрr,анiзацii. ,за 
рirrз*:*ням IТрввлiняя, у :зв'я*ку" iз tT*prч',tlHHяý,I ltlrjýtt}flit'(iГt) {-'l'llT'rY, ltбt' rltcttlql ДiД"'15triСl]ь ':-тсна сугlереч${,tг, r,тсгi гil }]ll{!,pяil!,^a.lT,,iil1.,bHilU.i.i()llrlrrri'Зtirti'i, ;tбО ЯКШlО Ч.''с}i R]'].}i]ll,JH,tt}'язt)ь:;з орi.*;ruцiгlо fiс:* iTl)БLL}IiHi:l\ ,,,.';;;;r;';;';;с} l (, l с \ I lt,г tt Ч н \, н ес | IлiI-t'у tlr Iej.l сь }iттх RНЕ'с Ki l+.

-l'7' Ч'rеlt {)РГЛl'liЗаilii'IIС МаС ]IPaBil ГФ.ПОСv t'lpll Bt,ipi1l1gHHi, Заг;l_пг,н1,1^ttл збоtrэапri{ ilиTil1-1b II{.,.]к}ýaтýý*}}}tý } HplM ttрL.л"ýt]ч!ýýу та rц*дф {rпOpy uTj* *й i *trэr:tжiз;*.чiсю,

5. { i РГl\ ý-{ t{ }'ГlFА Г*ЛТН Н ýН Ф Р Г.4, Ж[ З :\ Ц t ý'

,5,], {,)i;,ilHilýl]i r"пllatB,tilчHlt Органiз.rrliсlр 1, Загit,lьнi ;]rloilt,l ч;l*пiь ()рг;lнiзlruii'" ГIllitB,tiHHlt.ýрr:зттi{еттт {Jрr:аэtiза,rii! {лашt * гJрr:зкдоitт)" 
' - -- " r'--'" Ъ'vvУ!а ' 

]

5-Э' Зжгальtli Зsопrrl 'l:rýпtiв {"}рг*rlr,iз*щi? ftr*lTi - lJa,a:Tb*i зsорлт) Ё Bl",iill-*fuT (}рг'}}IQ {Sрт:аl,тiзllцif, яктт* Brlpa*i riршЁматЙ рifiI*fi]rЯ з S5,д*.яянХ ;й" li- дiэтлъltос.r-i} ]1 "'uýtv чltс.п' iЗT}iк.I'r{*:TерiýД*}НiЗатъльнкь+кЗбш1з*мltдотt*;l.tтrеt"е,l.lдiтГ{paвйня.

s'З, У ЗаГШТЬtlТХ Зs*РГtХ S*Pyт6 уч{}i:,[,ь il irлегlн'. j{q:lKHTTii ч,пеit L)р'аtliзаrifi Nа{ t}"]_{I4I.1 tфJtu*.

il;:: ;,;lilIL)lb(:'i "ПО*"'Ъi"*"*. n*i*u ;;, ;,r;',,;;;,;;; }ic \Iсllпlе 1l.r li};iиIIIf ч tенiн

5'"{, LIc1'1 1'1'3i |Jiitvt lI,Hi З(iL)Р1,1 ск.lиItаj(},I,ься 1}рав;гit,iнi,\{ -})lijr на T|}ll pt}lt}{,p(}]l.,lr",,Jill()t}, irи,г;lння. BT.ttl*ccHi на iK оозг.тrлr Про"i,i**пr, Ilрtзчl,,(е,I,t.tJl{тýtt*}t{чл*ýаý.'I{'Sрг*rliзаýii, 
с1+ *.v':'l':/-& l{'YiiýJrJfiý}''iЧ

З*tглгчъз+i ЗStрlt
{}ргаt,нi.заlrili- а

5'5' }liЗЗаЧ*ТЗГ*Вi ý*l'ti,'rbПi Зý*ри ЁЁ,тикаtоться п}}ý на,явл+t]с,li r_rгlс.lýiз,l**t. *о, uura,ir,**r,*u*;rTTtBi ill"l"ep**:;* Оргаlriзаilii Iфав;tillrrяrnt чк {}peiн;r**"rron, а.1;rя1iхt n i}lt_ll,t,l,ч t3&Iilt,j{Kax"IlL]pL,,liJilt{*HIJx,laHI,iltCгaTi"l,t-lrt.,nro,,,u,,",ou-;r,-;-;;;;,;:;;;.'

j,6, Н,_ filc,l]iI як (lJIT,iil дссятil rTac,],}il"ia.t""lcl+iB O1rlaHi:*;iuii'rlirt,ut.b lil)alB{J jHittitot;п,r,i.r i,ерсл}Т;:Лll;iilLЯЯМ *кýЖКа}lнrt ,,orou*irl.o*"" Зur*"**х-sýtзрirr. ýкккr r*lт".,t}гtl ug:l*lýin {)р,ган:iзаrrii,;lЁо cI(, l14Jii*'Hit з;ll,а-lьнтtх збrlрiii ltt: tsl11;111лJда. цi ч;lс,нir }{al*l.b гiраFt* ca\4i сl;ти]ii,iгrl заг.ц. 11,11iзбtлри.

5,?, ý* вшклrtrirн*Т KObrпe],ffHrliT Загацьнрж 36opi* HiilTej*и'b вl,iрiшл,t*клчя Hil*Ty'*Ti'' ilн.гftЁ{.ь:
_1.1.1, l)ИЗIлiiчa,]{}{rl (}сfi*вниХ нmrря:tскiв дi*тльно*тi ýpг*яiзariiii, l}*ll,ýtlрд;I{*нк*r ý iз;l8lti.B та:зgitiH пllсl l'ý iJilKt}HijHHrl,

5'7]' |}11g''l€lнняiзаtвrр,])\е}ТНЯ JýliГl 'iа*i0Il0Ilr{еlir,д0\1сt;lнOtttll{.ч,.l.}(v\JOн.t 
iв()1rl;1дliзпllil..

,5"?,:i. lit t'НС;ЭrurСеТ+НЯ зркзкiН liсчз,гок. iтlrаrлпiн, еrтблепttл, 
''orurr",.to 

- 
'-,,,,-r' 

.,nr,r,''"
pe;;Biзltr"i в Oprl.;tt,i:зarliT

5 /,-l, Гlрlтiiн.tl"t я pi tлt'ння прО IJр]tII}IнеытIя .1iяльност,i ()pl ;н i,заl tii.
5-?,5. Iltrr;a*lrýrt*}tt+я лjквiдаrriýiноi Ktlшi*jT, затг,е,рдх(,,jl,"u ,riu,oiru,r,liйHc,lr.tl бa.;tal*rl1,.





$'15'{'' ýr'rPirllertllя iHil,TPTx пPI'l'at{b, KPibT, t'ýa'., 
'"ldt,l;*iди*сlтт:irсfi д{.' нl+ltхttэчяtli] lqо,ъlпgr,*нцii

,Jаt.а.''ьгt,iх 
iзборiв 

! .gjа' цltJ ýl:{lr'L}

5. i 6. Г'о; ltr Hyr,: нп зас iдаtлitях Прав;l i н ня tr iревжд*нт.
.5 ir Уci ]I1llLtHH}I. *О *"O.'"ru У ,'ur,,,*r*",I,j* lIplH;tiHtllT- лзl.iрirutlt, jL.cli J{г.},lt:- jat.,tt,,tj,, Hil*ýсi,.t;týлtях Пlзан;тýння" Шлавлiння npo*,,"*,rn -;;;;;; j',,rru*ouЁorrBi 

злL*i;,Iлt,ннн, {-It-.}зilitli'Зil('i":lilHHJl !-Ы;II'l}i;ll{}Тl}(lЯ ll1lеЗч-iен,гj,)\t^ rulý rtc pi;1l1,1c. bi,b рrlз l/t,i i l]ib., llirtr .1;1..- ,r,i ic,,,(c, t.ilJlop,1,1()Il "lt,lrr*lii,i 'liiopin tIлеllil I{paB.ltiHHЯ 
',,u*;rr"nrn0,''i 

lbdrl зii.зJз,tсt.,i,,[Ь. lir.,за,lсlrl ,llзi:зi}si.{iз}:нý *K"]'Itt{iitý)-lb{"fi к& .xp*з]I{J"IK членiв ГIр**Й;;.-'У *urorur*ny ý.t]Oшýдеri]iя о**iдuruГiраяrriннs *piTtнil+ltfiii u *Йuпр"егýн}лfiм ФJi*K]iFi}HяýK злt*tiýttr K*il*yкi,Kaцit гtrз;з,т;rr:ярее*,iрtlтдii x"ra*lltшrti* зti*iд*iшъ i* ,,роц*дЙ *p,,*t-r*,- pilTr*Hr" rfa ].акkж :Jаl:iл;зл,нll;ч:3ý:Jt'ifЁIi.Ё*ьfiý i, Kl]cfof lll\f })сгJiilN,lентоi} ý* *атЕ*рý}t{ус'ъ*я l}panлi*Hsr.l,t {*}рr.пнrза,::qir,ll1:ll.в.чiння звiтi.,r: пере:l L{jlcHfi}rl] Opгarti,sirllii'*,u З,,.,,,,'лl,*i ЗОор-.* 
";;;;,i;;,r,';.i'iý, Ilrrx'r,}il TI"lcH,ll;ЭаВ,ltirltrя l{0л\-с nl,icT),Iliil]l з iHitlia:lttH;lto о; ,r,-;;,,;r;;';,,- _,, iз йl..,Il,_

'{ii}*'\Iп"i'tý1{ь,:'It0Eх#лjl.]ъкф]\,{П9Тýiн$ýiТi1рав:'liння
5, 1 ф, Рj*ксr,lия ýрав,uiння нRак&ст]"*r, тяр''lмятипс, ,{к]ýФ з|t'ньот-(, ffрсjгOJJOс"уtзплсl fiiл1,'trit;,i'b iзCKJlil,,l,\ l }1l;,rb",iiH,H л,

5,2{,}, }ýр*5ьrл*т*r" здiii*t*ltlс Фýерагнý}** з,:lран,шiния *r'pal.,a}.rkI, м*j"iьtiл.* га i(*Itl'aý'];',.
|jlз:ttнlзачiТ 

ý.ýr{ql}Iiilxl t3с,ганФвj]еl:Iп" ****uu Сiг;i,ryr:оп,л. ý*га;п;,тl*нtr |lýop*M,' ,ui Ilр;rв"чiннял,л i
]1,1r,]- 

chO,T rtt,rtTlC.r сншiТi гtовtluваlttенr, зпti,;т*llсll}Ё в]Iн()Jrатlttя Тх 1lirtii.,Ht,,
5,]L Ii])c.'ll.ilcH'l llГi,tЗl-IilrlПе.'i.Ь;}t li.t З}]i,lьня{.lься'J;.iti-tLll{4\lll_,ii,o'Il.,r,,, 

J)ci,) irir t}lp|1 
11,11,.71 

"_.

rri.,t,знi titгтч З;LIat-lTt,Hitr' Зборал,l t,, irlrnrii*-,,, 
'rpl 

--irr,,'-U' u bttplrrli ]{1-I{",C!1 t11 tl{l i]t).J|"lrIJ[

ffiýхж;:r]S*riв 
Tt*" IТр*влiння *|,u*iз*цiТ о,р*,.**пrчшl go,o*-J{i(0.0 ilclT*KT\, 

"цiш;ttillttcL:i

5.2]. t l1lr']Lt, tCH.i',

5,22 j,,lXicBi,цirlrrit{Jpl aHi,laTTiTбeзJtJHipe't,cTi T;llll]c;lГTi{B. l5{c,()pt:lr;i.t:lltil*зr, it u.(jt"\]HKi}\ lit'tltlltrllt t]*r_tбa}1},1. "|l(]]\,' ,ч ,l L,tJt "!HKt,}\ l

5::'l [}rаДаt !lilK:,i'J'l, J-}t),tП(JjlЯJн{еllня. il,rrlri BHt"tpiT,l,,l,T.Ti lrtlplta.itiBHi BK.r{.l !.;] .:.lo|.\,\,rt'IIlHL)lirаtli*;rrlii,. Шl''_}'tРJtj"',i,{l

i ;,ГД;Ж:ýr, 
ДrlКvПtСttТООsiГ, Дiловодс,гво. l{cjte]iilя ý,чнга;r:еlз*ьj{$'ф o{5.::ig.1, 1;i

5 ]] _1 З_],iйсrtltlt lrprtйtl:rnTl' пr_lРclJCj,ltýHя Hat ij]UJ.\ рtlбt,з.,' tti. 1cltlil,.lltj' t:,t;i :li.t 1-1,:,.1 

',,
]lti"]llltq'ННЯ l;]r:tЦiBHrrKiB OPI ir]liЗal{ii. ]i]c,I{.}LoIJ_\,, ,,,, ,,,,i 

t,,,,ro,on 
,;;r;,i;:-;;,",],, .,,,,,,**,,,,"зit гtзt}р;{жу{: l_t* *a.lo*i *fi oB' ;i:};q H гцrацi лutиitiв gр*i*riiУ" " "'"

j.22.:. ljс.гtrн,]нlлiut, r|itцэrrи, cli{l t]\{gl l.а

,;*llxru;Т-:";},'",,*,**u*i*,,u-й;;ff fi Ж;ýýJiЧЖ,}Ж;}'}fi l'rj,;;y1ж:ýr;
1']]'(:' lзlтс'il'rl'rс lJc}'J'l*Pя,-IH}ttcoli :trl)tl'гiв т3 r,t;11"*1;1;1 (.)ptalTi*:tTliT, 

1к.lit."lill..га lti.llггlтсir. rзi,,t irt,_,Hi

llжi]жi_:ý;;;ж}_},;ж;gЁ;#J,,ж,Jill]ii";;;;l''il'ij:XIl:' ,,* ,-,1,,*,,u,

j 
" ]:. 7 t)pl li1,1 i,зt l l+.r с, пiIго,t опl;r,,з.l," i_laHH ;i П paB,;l i l t н ят,

5"2t.s, ýпрirлуС týHli rllrr.аНt-lя дili;lьgоtтi Орl,апiзаttii ллiдiтuпiдн*;_tсл,o.{*rri iTTtittp:tl*t*iB iT;цiя'rтьнrэ*тi, аiдtтесgьтi до йо'о 
'пп*й'*iц;т,-ýi;;p;;;й; о**Ьо*"**'r* *tr"lганiзаttiilт,а jltlttlttr,{{JTit'ГУ::П'l+, ПРИl:iМШС:} lt},tк Гl}ITatlb sулъ-якi iýl*i pir:r*,Kня аб*]висплтl,н ý;,,1дь*я.rti imrr:i,ili:,lcpirt

ýЖ;'lХlJ'{Ж;ж_ЁL;rЁýжfrý iкrrrлшr йй;;;;J;]l*** 
";i,й;;;;#,,l,i,,**,*n* 

,,,*





* nЁ{}t*Oitiilý'h {j]-IiJ1],dIф:* iН*}*l*tt;*n,ti* оргатлiзаlt"iяпtlт 
^lclc_iTi,п^..eHr.rя ) Bi,:ltlcii_riдHoc:гi згtitrtрэlпскпiл rr tiзш с:i J:li я;l b H**T"i, лт5€яi лtз,* ilч рс з} ý ь l а:It i ;

, J]c] l!зUtt\ t, lHt,t,tl спj.iы:j llрOгрз\t1,1 'Iii пlrugц1.1{ за1 vt,ltC t,l() iH(l,"relt ltl.tx ltltlrTH*liill tii
rti;iчt,talrrr.,.lttr}x C!l]l,ilHijattiit. ltlсl нU C),Ittlpc,I},,,,'l, 

"*rr,,,оa,r,rппчпоrдr*t.,l.tлr,}'кгаТitll.

7" ýtдфкрЕi\.{.Л{[с}:ý ý iýJдр{},iд[,lýи { }ý}г.&}тх,}.еf,"щý

7 ] , O1lr irНiЗаl,tisf \Jo}l{e }J"ГР('}Рl(}ь:}l'jI п },с Ia!iottJ]t"]l().\,,1\. ,t;}Kc1,1l:].,\?}H.' I Hr)\.
ll;ig-1.,,irllr-{ltlrlHlt" itгttlj вi,:tс,цр-,11 "1*Hi сrрrлlr.1,1элti гiд1.1t,:rr:rlt

tTclрx,it:cT фiлii"



{',vI4iTr:riTiiP}{ýT'Г;t"}ý,ЧKiЧHoT Д*ПСТЛ,tОl'И^ ý TФfol}t чll*:ri н[дттш*jдно.цс: Mi,ltHirpг).lilII,tr\ .1()] tltlgpilrУrtрзiни; ло,чо:tiн Bi,t ticHtlBHOi дiяльностi opr"*;r,,,iii' -;r,r-,-lrl";;'.;; {] rз.r.r..li tilЗ;ц0 ji{-)jla|Jc,гtiit,

$,4, {Jryicn'Ti*Hi д*к*Дlt {,лрl*Slчни)- ь,;а;-1ttФ {JpiaHi:*tlli'i ;*Гj,,i Т,х ч{lсt{,f:1}l не шl&n*t*t0.1r,

iiil1_1i1\.\ ltiLHt,JI {,iU}JIo1 t) COIti*:,lbHtrt,u BtlccKY), ,utcHiB rllrгtнiь 1",".'trr*,,,,iittrя ];l iHшirix ll(.}г,.я.j;шl;(
? }{j1\I{l ()сlо.

8,$, llок*ди ,r* м*fiт*ш fiрганiзаrriТ *й*рr*r**!t*rъ*.lt BriýJý,*ЧHL) .luгя (;iriaHu}.}lil{lll,}l li*]_{rl]г}tllý
нь, }трfiь{аi{нп 0ргвнiзtrrriц р*rъчiзалtii] ше:гк ilгцi,пrэfi} тп. KaTtplTK+im д,i*rльitо*,гL кпданrя ,,.,rl,,rln(субгрllilriъ),

llff hir]]ltc l ь {)1rl,;tHi,:itгtii, в t,роrлоьiil пбо iHrrriй r|lopr,ri,

fi . Т. *;зr'* rti з alliTt Htl*il и i,t{п*лзiджтьн icTm э п
л*лttслто*,тi, маЁн*пr" Ч.ltý.лlи' *рт"анiзплrii
L)ргаl-ii::аtiii'.

*ý*TnI}.T зоб*н'rl}ftlrtlslзml"i з,*itчс нtн ейlrттз, iT,i на tr1:авi
l tс ilCCV l:i, lri;iгl(iBi.',tiui,bHoc гi за ЗОб,lu'язltнlляrtlт

ý,&, Орга,*tiзащi* зtэýtэв'rtзаýi} K**TI,T 0rI*paт}.tвý}1l't тп S}цl.i1"lг*рсьitпl:i сiб"цil;, C.].c]"TTij.tI-ILlIl.\ЗНitНiСГЬ. Зil1]еСС1 p),jra, l}icb R оl,}гl]нarх .:q*pл<aBllcli'lrci",,i1.1^1iu,1911i'i*i,,,..n,,;i ]r,, о,,,r*,,r,, *u
fit0_1iы,_,,r,,, l].'.-lilTt.il1 t n,,rnierr;i }j Iit}prijliiy i рuзiliраr. lic;rc,,10lt,tclt,,' ,,,o,rnr,,,*na,,,-r,'

пOpнjlý}} ll*i:в;lsirч*нi-,lýtY ,tгritонOдаllсl,r}оý{Yкрпiжи, "Г""-'"-'-':-' 
"

8.}U, )'РаЗi lrirtВiДlilТi'i. З_'ri.iттЯ, ч{}liл}.. IIрIтсднпннJt абr.i tTgllg.l.tlopёi1llя Оргtrlлi,з;lltii'. j-t'illiйlrtl
та ýФIJJ"I]ý rrt}вlтннi Sу,гн п*trrедакi <;ffiift ttýc: нi:tъкслlт ч,tпрrrбl"гltоtз*,о, -iir1ЛЙiЙa;
кifiгtоа!Днtlг* lтттдУ пfiо бfIи зара,чrэвянi д+ д**,rrr, ýt*длс*r:у,,:tкlr.{* iнш;е н* ш*рr:]dбачс:rзо,Ji.}ii(}t j\l\I, Iltt} рс} ),rltlt..lirl.ill,tгicгb вiлповi.:lнti. llегlриб}-гкtitlоТ t,ргаll iзаrrii,

t[д{r, lт5}. dý{},л}ýдфк }}ý{ýCý}{xtý зж}ж тА дt}ý}Фý}кi.]}tь lLф стА,гу:ý,у
lJ,i, ilоllя,,rL}К ННfСr*rIIJiя з,rlit,l i jlt_trloBHгttb д0 claTYT.v виl{,rача(.гься сlа.г}. l(l}{ ]а чJlIlII1t}lllitкo}Iu lilI]c l.Bult УкраТни.

9.'j.,jrritTr-l "l'a JI{.)ll0ts}Jен}Iя ло шього Сrа.г1,.гч зa},Bel)jl)ttvrolbcll 1liliTcHHll,rt 'J:rtil.!t)l.: {i)i 
..lijtrlriя,

lIКЩф ]:l8 ile ilРtl]'ОЛ**}'Ъý|{К НФ MBýLrT* ЯК З,i4 Ч;i*КiВ {,}рrа.гл:iэlrчii. ITpcl зrtiтtи.,чо u,ru*r,r'oJr, о*тlаг},т,кi д,Oj{ум*нтш, тт*вiд*rl";чяt:]ъ(ý yýOжr-}*B*ilggt*ttft urp";r" :З }Iý-l-i1}:'i,1l р*сt:.t]эацiiл

1 (}, ft i}l,{i }И F{ Li*fi {"ý дtrr} л {, н ф стý ФргА}ýý]ý ;&ý_týý

lr).l. lIlэlтrllti"iсннэr .tiя.:,tb1,1tlct,i {)рr,знiзацiТ :з.lljл-lснl(lс.t ься lU,}Ях(}\,{ ca\I(}l]()1{l\cltv itбr-r
р*r,l,rганi:*ацii п:ля"qtзкя ттрведн*ния дý rp0&feд{:bк*i]Lr rr$'gдтсR.}тt*l]: "lEX0{,,tJ *uuu,,crrlo tlT:iiT,y*y a$tr};i |,lilli1:11цi11{ c),jt_\ ttlэсt забороiтr, ( )pl"arliiarlii..

_|I.':, ]lP'ltltltHu-HHll "lix,;Tbjl**'t'i 
rр*п*аii*t"кфlс} tэб'Ёjlш;t:.lт*l' зi *T{r,.ycd}i\{ кl;злirдtл,'нот (iсt)бiт \lil(,

HijC.l l ) i|il,\l } li]l1 J l !-,i I l сн H,l to1_1ttдt r, r t rui осоýи,

i(} 'i' i1''" '"li,tl]'t riя b{;t{ i]]]ErB(} )' '])',,Lb-яHi,ii чiiс прtrйняl,tit рit1-1сtiнrl llp() lIplllJl,iii(:1,I,1(l clttl(,i,,1iЯ,'ThНr.lr:,t'I {cirllulxr,]ltl,cgl. 
l Г- "l," "|, lJ, LI}.,L,I

itJl;[,PtrH*Hl;},ý $р* *fi\,rOF]Oз}lуск (фl,анiзжrii:.rрl,тйь*;tстьr:н ýtrr'а.ltьнипtr* l$6nP*.u{Fq.0 fiI{iflil :j;} iý
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положення про осередок по м. Киеву громадськоi органiзацii <магнолiя>
розроблене у вiдповiдностi та на виконання пп, 7.5. i iнших положень Статуту громадськоi
органiзачii кМдГНОЛIЯ), а також вiдповiдно до Конститучii Украiни, ldивiльного
кодексу Украiъи, Господарського кодексу Украiни, Закону Украiъи <про державну
ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань),
ЗаконУ УкраiЪИ кПрО громадсьКi об'сднаНня>, ЗакоНу УкраiнИ кПро добровiльне
об' еднання територiальних громад>.

положення lrро осередок по м. Киеву громадськоi органiзацii <магнолiя> визначае
особливостi провадження дiяльностi, порядок створення (змiни) керiвних органiв та ixHi
повноваження, територiю дiяльностi, функцii щодо управлiння майном осередку
ОрганiзацiТ.

ВИЗНАЧЕНIIЯ TEPMIHIB

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

органiзацiя - громадська органiзацiя кмагнолiя>.

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

осередок - це стр}т(турна ланка Органiзацii, що розташована поза мiсцезнаходженням
Органiзацii та здiйснюс представництво i захист iHTepeciB ОрганiзацiТ. Створена для
гармонiйного функцiонування та ефективноi реалiзацii мети i статутних завдань
ОрганiзачiТ

положення - Положення про осередок громадськоi органiзацii кмагнолiя>.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1" Що системи осередкУ Органiзацii належить MicTo КиiЪ.

1.2. Осередок провадить дiяльнiсть вiдшовiдно до Статуту Органiзачii та чинного
законодавства Украiъи, реалiзовус мету, цiлi та завдання вiдповiдно до Статуту, розвивас
структурну мережу Органiзацii. i{e положення с обов'язковим для Bcix членiв Органiзачii,
закрiпленими за осередком по м. Киеву.

1.З. Осередок дiе на принципах верховенства права, прозоростi, вiдкритостi, piBHocTi
перед законом, публiчностi, законностi, добровiльностi, вiльного волевиявлення,
рiвноправностi членiв, гласностi, виборностi органiв та змiни ix складу, вiдсутностi
майнового iHTepecy членiв, територiальноi визначеностi.

1.4, Осередок не мас статусу юридичноi особи.

1,5. У межах MicTa Киева може бути створено один осередок.

1.6. Повне найменування осередку украiЪською мовою: осередок Всеукраiнськоi
громадськоi органiзацii кМагнолiя> по MicTy Киеву.

1.7. Скорочена назва осередку украТнською мовою: осередок ВГо <Магнолiя> по MicTy
Киеву.

1.8, Повне найменування осередку англiйською мовою:СЕNТЕR оF NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATION KMAG].{OLIA) IN ТНЕ KIEV.



1,9, Скорочена назва осередку англiйською мовою: CENTER NGO KMAGNOLIA) IN ТнЕKIEV,

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК CTBOPEHH'I ОСЕРЕДКУ
2,1, Осередок створюеться за письмовою пропозицiею не менше нiж двох членiвОрганiзацii, що постiйно проживають у м. Киевi.

2,2, Рiшення про створення осередку приймаеться Загальними Зборами членiв Органiзацii.
2,з,У рiшеннi зЕвначаються вiдомостi про осередок:

2.З.1. Найменування осередку.

2.З .2. Мiсцезнаходження осередку.

2,З.З. Вiдомостi про керiвника осередку.

2,4, За необхiдностi у рiшеннi можуть зазначатися iншi вiдомостi, визначенi чиннимзаконодавством УкраiЪи.

СТАТТЯ 3. ЗАКРIПЛЕННrI ЧЛЕНА ОРГАНIЗАЦIi ЗА ОСЕРЕДКОМ
З,1, Умови та порядок набуття членства в ОрганiзацiТ визначаються Статутом Органiзацii.
3,2, Член Органiзацii мае гIраво бути закрiпленим за одним осередком, що знаходитьсянайближче ло мiсця постiйного (фактичного) проживання особи чи дiяльностi.
З,З, Член Органiзацii, закрiплений за осеродком, мае yci права, передбаченi СтатутомОрганiзацii та чинним законодавством УкраiЪи.

3,4, Член Органiзацii, закрiплений за осередком, зобов'язаний дотримуватися Bcixобов'язкiв, визначених Статутом Органiзацii,

3'5' ЗаКРiПЛеННЯ ЧЛеНiВ ОРГаНiЗацii за осередком с фiксованим i пiдтверджуеться записому PeecTpi членiв Органiзацii.

З,6, облiк членiв Органiзацii, закрiпленими за осередками, ведеться CeKpeTapiaToMОрганiзацii, до якого подана заява кандидата у члени Органiзацii.
3,7, Члени Органiзацii, закрiпленi за осередком, також маютъ право:
З,7,1 , Брати участъ у статутнiй дiяльностi та заходЖ, Що реалiзутоться в межахкомпетенцii осередку;

З,7,2, ВноСити пропОзицii, заявИ та скаргИ Еа розгляД керiвних органiв осередку таОрганiзацii.

з,8, у разi змiни мiсця проживання член Органiзацii мае право бути закрi,,леним заосередком, що знаходиться найближче до нового мiсця постiйного (фактичного)проживання. Щля цього необхiдно подати до Правлiння Органiзацii:
з,8,1, Заяву довiльноi форми, у якiй роз'яснюються фактичнi обставини змiни мiсцяпроживання.

З,9, ПоряДок виходу (виключення) з членства в Органiзацii визначаеться Статутом.



4. KEPIBHI ОРГАНИ ОСЕРЕДКУ
4.1. КерiвНим органами осередку в м. Киевi с Загальнi Збори членiв осередку, Керiвник
осередку.

4,2. Заеальнi Зборu членiв осереdку по lw. Кuеву:

4,2.1. Зага"тьнi Збори членiв осередку е головним колегiальним органом осередку, куди
входятЬ yci члени Органiзацii, закрiпленi за вiдповiдним осередком, яке приймае рiшення
в межах пOвноважень, визначених цим Положенням, а також скасовуе рiшення у виIIадку
ixHboi невiдповiдностi rrринципам завданням та мети Органiзацii, що передбаченi цим
Положенням та Статутом ОрганiзацiТ.

4.2.2. Збори осередку проводяться не рiдше, нiж раз на три роки,

4.2.з. Позачерговi Зага_тrьнi ЗборИ членiВ осередкУ скликаютЬся при наявностi обставин,
що зачiпають cyTTeBi iнтереси осередку, а також в iнших випадках, передбачених
Статутом та законодавством Украiни.

4.2.4, Yci рiшення осередку приймаються простою бiльшiстю,

4,2,5. Рiшення, прийнятi на Загальних Зборах членами осередку з дотриманням вимог
цього Положення, Стаryту Органiзацii, iнших внlтрiшнiх док}ментiв та закOнодавства
украiъи, обов'язковi для ycix членiв Органiзацii, закрiплених за осередком.

4,2,6, Порядок денний Загальних Зборiв членiв осередку (чергового та позачергового)
визначаеться за пропозицiями членiв осередку, Президента ОрганiзацiТ, Правлiнням
Органiзацii.

4.2.7. Рiшення Загальних Зборiв членiв осередку оформлясться trротоколом.

4.2,8. Що компетенцii Загальних Зборiв членiв осередкУ наJ'IежиТЬ:

- }хваленЕя проектiв територiального рiвню;

- прийняття внутрiшнiх документiв вiдповiдно до цього Положення та Статуту
ОрганiзачiТ;

* направлоння до Правлiння Органiзацii пропозицiй щодо призначення на посаду
керiвника осередку особи з-помiж членiв Органiзацiт, закрiплених за ос9редком;

- заслухоВування звiту керiвника осередку за перiод мiж засiданнями Загальних Зборiв;

- направлення до Зага,тьних Зборiв, Правлiння Органiзацii, Президента Органiзацii
пропозицiй та рекомендацiй щодо роботи осередку таJабо Органiзацii;

- внесення пропозицiй щодо внесення змiн до цього Положення.

4.З, KepiBHuK осереdку по л,t. KueBy:

4,3.1.Керiвник осередку органiзовуе дiяльнiсть членiв Органiзацii по виконанню Статуту
ОрганiзацiТ, веде облiк членiв, що приймаються до осередку Органiзацii, здiйснюе
оперативне управлiння справами осередку, забезпечуе виконання рiшень Загальних Зборiв
членiв осередку.



4,з.2, Керiвник осередку обирасться шляхом вiдкритого голосування за поданням членiв
ОРганiзацii простою бiльшiстю голосiв ycix членiв Органiзацii на засiданнi Загальних
Зборiв членiв ОрганiзацiТ,

4.З.З. Керiвник осередку е пiдзвiтним Загальним Зборам, Президенту Органiзацii, вправi
внOситИ на розгляД ЗагальниХ ЗборiВ осередкУ пропозицiй з будь-якого аспекту дiяльностi
осередку.

4.З.4, Керiвник осередку:

- ЗВеРТаеТЬСя З клопотанням до Президента Органiзацii щодо видiлення майна Органiзацii
ДЛЯ реалiзацii розроблених та схвалених осередком проектiв територiа_rrьного рiвня;

* органiзовус пiдготовку Зага_шьних Зборiв членiв осередку та головус на них;

- звiтуе на Загальних Зборах членiв осередку про результати дiяльностi за поточний
перiод;

- ЗвiтУе на Загальних Зборах членiв Органiзацii про свою дiяльнiсть та використання
майна, що переданi i знаходяться в користуваннi осередку;

* вирiшУе iншi питання дiяльностi осередку вiдповiдно до мети i основних завдань
Дiяльностi Органiзацii, що наJIежать до його компетенцii внутрiшнiми документами
Органiзацii, цим Положенням, Статутом ОрганiзацiТ, приймае з цих IIитань будь-якi iншi
РiШення або виконус будь-якi iншi дii KpiM тих, що вiдносяться до компетенцii керiвних
органiв Органiзацii;

4.З.5. Керiвник може бути вiдкликаним шляхом вiдкритого голосування учасникiв
Загальних Зборiв членiв Органiзачii у разi порушення принципiво завдань та мети
ОрганiзацiI.

4.З.6. Рiшення керiвНика осереДку можутЬ бути оскаРженi членами Органiзацii,
закрiпленими за осередком, на Загальних Зборах членiв осередку.

4.4. Осередок мас надавати вiдповiдi письмово або електронною 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, використовусться виключно на реалiзацiю мети, цiлей та
завдань, що визначенi Статутом Органiзацii та цим Положенням.

5,4. У разi припинення дiяльностi осередку майно повертаеться до органiзацii.

б. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННrI РIШЕНЬ, ДIЙ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ
ОРГАНIВ ОСЕРЕДКУ ТА РОЗГЛrIДУ СКАРГ

6.1. Члени Органiзацii, закрiпленi за осередком, мають право оскаржити рiшення, дiю або
бездiяльнiсть iншого TUIeHa ОрганiзацiТ, закрiпленого за осередком, керiвника осерелку або



загальних Зборiв членiв вiдокремленого пiдроздiлу шляхом подання письмовот скарги, асаме:

- на дii, бездiялънiсть або рiшення члена Органiзацii, закрiпленого за осередком-первинна скарга подасться до керiвника осередку, який зобов'язаний отримати письмовi
''ояснення 

вiд особи, дii, бездiяльнiстъ або рiшення якого оскаржуеться, та протягом
двадцяти робочих днiв розглянути скаргу iз письмовими поясненнями та повiдомити про
результати ii розгляду скаржника. В разi вiдхилення скарги керiвником осередку -повторна скарга подасться на розгляд Загальних Зборiв членiв осередку, яке зобов'язане
розглянути Скаргу На Черговому чи позачерговому засiданнi, iз обов,пaооu"r викликомчлена Органiзацii, закрiпленого за осередком, який скаржиться, а також члена Органiзацii,закрiпленого за осередком, дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться.

- на дii, бездiялънiсть або рiшення керiвника осередку- скарга подасться на розглядзагальних Зборiв членiв осередку, яке зобов'яз* ро..опнути скаргу Еа черговому абопозачерговому засiданнi, iз обов'язковим викликом члена Органiзацii, закрiпленого заосередкоМ, який скаРжиться, а такоЖ керiвника осередку дii, бездiяльнiсть або рiшенняякого оскаржусться;

6,2, Скарга, яка потребуе розгляду на rrозачерговому засiданнi Зага,тьних Зборiв членiвосередку, е пiдставою для скликання таких Загальних Зборiв членiв осередку протягомтридцяти днiв з дня надходження TaKoi скарги.

б,3, дii, бездiяльнiсть або рiшення Зага,тьних Зборiв членiв осередку можуть бутиоскарженi на Загальних Зборах членiв Органiзцii, або в порядку, передбаченому чиннимзаконодавством УкраiЪи.

СТАТТЯ 7, ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННrI, BHECEHHrI ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
ЦЬОГО ПОЛОЖЕНIUI

7,1, Положення затверджуеться Правлiнням ВГО <Магнолiя> вiдповiдно до рiшеннячленiв Зага"тьних Зборiв осередку по м. Киеву,

7,2, Положення набирас чинностi з моменту його затвердження в порядку, передбаченомуСтатутом Органiзацii,

7,3, Змiни та доповнення до Положення про осередок приймаються Загальнил4и Зборамичленiв за пропозицiями керiвних органiв o.apaony,

СТАТТЯ 8. ПРИПИНЕННr{ ДIЯЛЬНОСТI ТА ЛIКВIДАЦIЯ ОСЕРЕДКУ
8,1, Осередок створюсться на невизначений строк, €LTe не бiльше строку дiяльностiОрганiзацii.

8,2, Рiшення про припинення дiяльностi осередку приймаються Загальними Зборамичленiв Органiзацii за поданням Президента Органiзацii.

8.3. Припинення дiяльностi Органiзацii мае цаслiдком припинення дiяльностi осередку.
8.4. Лiквiдацiя осерелку вiдбуваеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
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Опис проекту
Проект кЗахисти свою дитину!>

Найменування iнституту громадянського суспiльства
BceyKpaiHcbKoТ громадськоi органiзацii кМагнолiя>

Киiвський осередок

НапрямоК, за якиМ бУде реаЛiзованО проекТ сприяннЯ розвиткУ MicTa Кисва у сферi
правовоТ освiти населення та формування |ромадянськоТ культури

Акryальнiсть проекry
За результатами дослiджень, проведених ЮНIСЕФ у 2017 роцi. встановлено, що в

YKpaiHi 6]Yо дiтеiт BiKoM вiд 11 до 17 poKiB стика!тисЯ з проблеМою булiнгу (цькування,
знущання). Пр" цьому 24О/о дiтеiт стали жертвами булiнгу, серед яких 48о/о HiKoMy не
розповiдали про цi випадки. Несвосчасне вlручання дорослих в булiнг призводить до того,
що дитина стас жертвою IIсихологiчного, фiзичного насильства вiд однолiткiв; призводить
до втечi дитини з дому i HaBiTb до спроб суiциду.

пiд час роботи над проектом <захисти свою дитину) за пiдтримки Киiвськот мiськоi
державноi адмiнiстрацiТ в перiод з 1.05.2018 до З0.10.2018 ВГо <Магнолiею> було
створено (гарячу лiнiю> для батькiв з питань протидii булiнгу, завдяки якiй вдалося
врятувати 31 1 дiтей киян вiд насильства та цькування, Пiд час реалiзацii Проекту наша
команда виявила ряд проблем i нових викликiв, а саме:

- недостатня поiнформованiсть киян щодо iснування кгарячоi лiнii> 116 000 для
батькiв з IIитань протидiт булiнгу: rце не Bci кияни, дiти яких потребують допомоги та
захистУ вiд цькування, знаЮть, щО можутЬ безкоштоВно пО телефонУ отримати фахову
iндивiдуальну консультацiю.

- змiна законодавства Украiни - прийняття Закону кпро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни щодо протидii булiнгу (цькуванню)) (J\Ъ 8584): змiнились
юридичнi аспекти протидii булiнгу

- недостатня поiнформованiсть киян-батькiв щодо булiнгу i необхiдностi втручання
заради захисту ik дiтей.

тому вважаемо конче необхiдним rrродовжити проект кзахисти свою дитину) з
урахуванням нових викликiв.

Мета проекту: пiдвиrцення обiзнаностi жителiв м,Кисва щодо необхiдностi та методiв
вчасногО виявлення ознак насильства над iх дiтьми та правових методiв протидii булiнгу
шляхом:

- пiдвищення обiзнаностi мешканцiв м.киева про можливiсть отримати безкоштовну
правову та психологiчну консультацiю щодо раннього виявлення ознак та шрипинення
булiнгу над ik дiтьми, зателефонувавши на (гарячу лiнiю 116 000>;

- технiчно-кяцрове забезпечення роботи са1l-центру для безперервного
консультУваннЯ киян на кгарячiЙ лiнii 1 16 00Ь по будняМ з 10:00 ло 18:00 ;- забезпечення високоiякостi надання правOвих консультацiй киянам, якi звернулись
на (гарячу лiнiю 116000) у вiдповiдностi до новел чинного законодавства Украiни
(ЗаконУ кПрО внесеннЯ змiн дО деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо протидii булiнгу
(чькуванню)) (Jt 8584)



Завдання проекту
1) Створити iнформацiйнi матерiали про важливiсть i можливiсть батькам отримати

психологiчну i правову консультацiю щодо раннього виявлення ознак та при11инення
булiнгУ над iх дiтьми, зателефонувавши на безкоштовнУ (гарячу лiнiю 116 000)

2) Розмiстити iнформацiйнi матерiа-irи в ефiрi телеканалiв <Киiв>. <ЧП.Iнфо>; на
порта_пi http://magnolia-tv.com/; соцiальних мережах; на вiдео-монiторах в маршрутних
TaKci в м.Киевi тощо

3) Провести серiю ceMiHapiB для консУльтантiв <гарячоТ лiнii 116 000) щодо змiн в
украiнському законодавствi, а саме Закону кпро внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB Украiни щодо протидii булiнгу (цькуванню)) (J\ъ s5s4)

4) Розробити i розповсюДити типовi форми скарг, заяв i звернень до вiдповiдних
органiв щодо протидii булiнгу

5) Провести монiторинг та оцiнку Проекту.

План виконання проекту згiдцо з Таблицею:

Очiкуванi результати виконання проекту

Етапи реа_пiзацii Опис заходiв для здiйснення етапу Строк реалiзацii етапу
I етап r Створення 1 вiдеоролика

r Створення 1 iнформацiйного MaTepizl,Ty
rПроведення 2 модулiв ceMiHapy з юридичних
аспектiв протидii булiнгу

lРозробка типових форм скарг, заяв i звернень
до вiдповiдних оргаНiв rцодО протидii булiнгу

01.04.201 9 - з0.04.2019

II етап Створення 4 iнформацiйних MaTepia,TiB

Послуга двох консультантiв кгарячоi лiнii
1 1б 000) (за травень, червень, липень)

01 .05.2019 - з|,07 ,20|9

пI етап D (-твороIIF{я 3 iнформацiйних матерiалiв
.послуга двох консультантiв кгарячоi лiнii

1 16 000) (за серпень, вересень)

01.08.2019 _ з0,09.2019

кiлькiснi
результативнi показники:

Якiснi
результативнi показники :

1.uTBopeнo 1нформацlйнi матерiали:
- вiдеоролик - 1

- iнформацiйнi вiдеоматерiали - 8
2. Розмiщено iнформацiйних вiдеоматерiалiв:
- в ефiрi TV-KaHa_lriB: 1000 розмiщень;
- на iHTepHeT-pecypcax: 200 розмiщень;
- в маршрутних TaKci: 10 000 розмirцень.

Щонайменше 400 000 мешканцi",.к"с"а
пiдвищили обiзнанiсть про важливiсть
вчасного виявлення ознак насильства над
ix дiтьми та протидii булiнгу, та
можливiсть отримати консультацiю на
безкоштовнiй кгарячiй лiнii 116 000)

З. Проведено 2 модулi правових ceMiHapb для
консультантiв кгарячоi лiнii 1 16 000).

Забезпечено високу якiсть надання
правових консультацiй мешканцям



4, Розроблено 3 типовi форми скарг, заяв i
звернень до вiдповiдних органiв щодо протидii
булiнгу

м.Киева на кгарячiй лiнii 116 000))

Мешканцi м. Киева забезпеченi дiевими
iнструментами протидii булiнгу над Тх

дiтьми
5. Мешканцям м. Киева надано щонайменше 400
консультацiй на <гарячiй лiнii 11б 000) щодо
виявлення та протидii булiнгу над Тх дiтьми

Щонайменше 400 батькiв-мешканцiв
м.Киева отримали супровiд, психологiчну
та правову допомогу rцодо раннього
виявлення ознак та припинення булiнгу
над ik дiтьми.

Щонайменше 400 дiтей-жертв, або
потенцiйних жертв булiнгу врятовано вiд
насильства.

Щiльова аулиторiя, на яку спрямовано проект:
1. Глядачi тепеканалу кКиiЪ>, телеканалу кЧП.Iнфо)), читачi порталу http://magnolia-
tv.com/, користувачi соцiальних мереж; пасажири маршрутних TaKci,
2. Батьки неповнолiтнiх дiтей - жителi м.Кисва.
З. Кiнцевi бенефiцiари rlроекту:

.Щiти - жителi м.Киева - жертви або потенцiйнi жертви булiнгу

Способи iнформування громадськостi про хiд та результати реалiзацii проекry
(зазначаються назви засобiв масовоi iнформадiТ, строки та методи iнформування
громадськостi)

j\Ъ з/п

Назва ЗМI/теле-

радiоканалу
методи iнформування

громадськостi
строки

iнформування громадськостi

1 2 аJ 4

1
Телекана.п

<ЧП.Iнфо>

трансляцlя
iнформацiйних
вiдеоматерiалiв

протягом проекту

2 ТРК <КиiЪ>
трансляцlя

iнформацiйних
вiдеоматерiалiв

протягом IIроекту

з
Компанiя <БIГ

МЕДIА)

Розмiщення
iнформацiйних

плакатiв на
сiтiлайтiах на

вулицях Киева

протягом проекту

4

Рекламне
агентство (РЕк-

МЕДIА)

Розмilцення
iнформацiйного
вiдеоролику про

протягом проекту



(гарячу лiнiю 116

000> на екранах
марпцутних TaKci м.
Киева

5

Рекламне
агентство

tIОВНОГО ЦИКIIУ
(ЕФЕкТ

МАРкЕТИнГ>)

Розмiщення
iнформацiйного
вiдеоролику про

(гарячу лiнiю 116

000> на плазменних
екранах у торгових

центрах

протягом IIроекту

6
Вiдеоканал

(METROVISION>

Розмiщення
iнформацiйного
вiдеоролику про

(гарячу лiнiю 116

000> у КиТвському
метрополiтенi

протягом проекту

Органiзацiiо якi плануються залучити до спiвучастi
органiзацii, адреса, телефон, спосiб спiву.rастi, якi заходи

ресурси надае для реалiзацiТ проекту)

у реалiзацii проекry (назва

в рамках проекту виконуе, якi

Органiзацiя-партнер
IIроекту

Заходи контактна особа

1.Редакцiя телеканалу
кЧП.Iнфо>

розмirцуе на безкоштовнiй
ocHoBi в ефiрi телеканалу
кЧП,Iнфо> iнформацiйнi
вiдеоматерiали, cTBopeHi пiд
час проекту.

Головний редактор
Сидоренко о.В,

+з 80(50)525-58,75

2.редакцiя iнтерактивних
проектiв ТОВ кМагнолiя-
ТВ)

розмiшдуе на безкоштовнiй
ocHoBi на порталi
http ://magnolia-tv. соm/ та в

соц.мережах iнформацiйнi
матерiа-пи, cTBopeHi пiд час
проекту.

Головний редактор
Васильсв о.В.

+380(93)092-28-55

3.кП КМР кТелекомпанiя
<КиiЪ>

Розмiщус на безкоштовнiй
ocнoBi в ефiрi телеканi}лу

кКиiв> iнформацiйнi
матерiали, cTBopeHi пiд час

проекту.

Генеральний директор
Криворl.rко С.В.

+з 80(67)409_85-20

4.Рекламне агентство Розмiщуе на безкоштовнiй Щиректор Степанець Роман



(REK media> ocHoBi в маршруIних TaKci
м.Киева iнформацiйнi
матерiали, cTBopeHi пiд час
проекту.

+з80(96)1 16.00.39

5.ТоВ кМагнолiя-ТВ>

Надае безкоштовно
примiщення (48м2) для
саll-центру кгарячоi лiнii>
за адресою м.КиТв, вул.Гайлара
58/10, 4-ий поверх

Заступник
Генерального директора

Побережський Б.Ю.
+з 80(67)401-62-09

сума коштiв i з яких дж(ерел очiкусться отримати для реалiзацii проекту

Загальний обсяг фiнансування проекту : 47З 080, 00 грн, з них
щепарта:rлент суспiльних комунiкацiй виконавчого органу Киiъськоi Micbkoi ради(КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) - 194 800, 00 грн (без ПЩВ)
ТОВ кМагнолiя-ТВ> - 103 680, 00 грн (без ПЩВ)
ВГО кМагнолiя>> - I74 600,00 грн (без ПЩВ)

Президент ВГО Ткаченко евгенiя Володимирiвна

21 сiчня 2019 Е|
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Кошторис витрат на реалiзацiю проекту <<Захисти свою дитину!>>

1. Кошторис витрат па реалiзацiю проекту:

м Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума
коштiв,

очlкувана
вiд

Щепартамен
ту

суспiльних
комунiкацiй

о ГFН.

Сума
коштiв з
iнших

джерел,
грн.

Власний
внесок

органiзацii,
грн.

Загальна
сума коштiв

на
реалiзацiю
проекту,

грЕ.

1 2 аJ 4 5 6 7
1 Оплата працi (з урахуванням ;одаrкi+

1.1 керlвник
проекту

10 000грн х
6 Mic

60 000,00
грн

60 000,00
грн

|.2 контент-
менеджер

8 000 грн х
6 Mic

48 000,00
грн

48 000, 00
грн

1.3 бр<га-птер
проекту (50%)

6 500 грн х
6 Mic

з9 000,00
грн

39 000,00
грн

ВСЬоГо: 147 000,00
грн

147 000,00

2.

й

Оплата послуг:

2 модуля х
8400 грн

16 800,00
грн

lrvvJrJ r Ф

юриско}iсульта
з проведення 2
Модулiв
ceMiHapiB для
Bcix
консультантiв
кгарячоi лiнii
1 16000)

16 в00,00
грн

2.2 послуга
юрисконсульта
з розробки
типових фор,
скарг, заяв i
звернень

8 годин х
500 грн

4 000,00
грн

4 000,00
грн

2.3 послуга двох
консультантiв
кгарячоi лiнii
1 16000> з
протидii
булiнгу

2
консультант
и х 5мiсяцiв
х 12200 грн

122 000,00
грн

122 000,00

|рн

ВСЬоГо: 142 800,00
грн

142 800,00
грц



a
J. Створення iнформацiйних матерiалiв проекту

3.1 Створення
iнформацiйних
MaTepia_пiB

проекту:
вiлеооолик

1 вiдеоролик
х 6000 грн

6 000,00
грн

6 000,00
грн

Створення
iнформацiйних
MaTepia;riB
проекту: 8

iнформацiйних
вiдеоматерiалiв

8

iнформацiйн
их
MaTepia,TiB х
5750 грн

46 000,
грн

00 4б 000,

|рн
00

ВСЬоГо: 52 000,00
гDн

52 000,00
грн

4. Адмiнiстративнi витрати

4.| Оренда
примiщення
саll-центру
кгарячоi лiнii>
(включно з

комунальними
витратами),
48м2

бмiсх
17280 грн

103680,00
грн

103680,00
грн

4.2 Послуги
зв'язку та IP
телефонii
<гапячоi лiнii>

бмiсх
4 600грн

27 600,00
грн

27 600,00
грн

ВСЬоГо: 103б80,00
грн

27 б00,00
гDн

131280,00
гDн

РАЗоМ: 194800,00
гDн

103680,00
гDн

174 600,00
гDн

473080,00
грн

2. ОбГрунтування кiлькостi послуг та ToBapiB (в тому числi й тих, lцо
будуть залученi з iнших джерел або за рахунок власного внеску органiзацii) з

урахуванням дiючих цiн та тарифiв

2.|. Стаття витрат <Оплата працi>
Керiвник, контент-менедя(ер i бухгалтер rrроекту мають посадовi оклади на piBHi
тарифних ставок в бюджетнiй сферi з урахуванням квалiфiкацiI працiвникiв.
(Власний внесок Киiвського осередку ВГО <Магнолiя>)

2.2. Статгя витрат <<Оплата посл}zг>

- Для забезпечення високоТ якостi правовоI допомоги батькам, якi звернулись
на ((гарячу лiнiю>, доцiльно провести тренiнг для консультантiв <гарячоi лiнii> з

залученням висококваJIiфiкованого консультанта. CeMiHap складасться з двох
модулiв (два днi). За даними IОридичного бюро <Agio Plus> середня BapTicTb

надання консультативних послуг у виглядi проведення 1 модуля ceMiHapy складае 8



400грн 00 коп. Середньоринкова BapTicTb послуг адвоката
Киевi складас 500 грн/год.
- Для забезпечення повноцiнноТ роботи <<гарячоi лiнii>
10:00 до 18:00 необхiдно доукомплектувати штат

високоi квалiфiкацii у

в ретсимi: буднi днi - з
саll-центру двома

КОНСУЛьТанТаМи. Оплата послуг консультантiв <<гарячоТ лiнii> буде здiйснювати на
piBHi бюджетноi установи <Урядовий контакт-центр) 12200,00грн/на мiсяць
(вютючно з еСВ).

2,з.

Для пiдвищення обiзнаностi м.Киева про небезпеку булiнгу та можливiсть
ОТримати безкоштовну правову та психологiчну консультацiю на (гарячiй лiнii 116
000> необхiдно провести ефективну iнформацiйну компанiю, а саме:
- Створити 1 рекламний вiдеоролик i забезпечити його ротацiю протягом 6
мiсяцiв на ресурсах медiа-партнерiв проекту.
- Створити 8 iнформацiйних вiдеоматерiалiв та розмiстити ik на ресурсах
медiа-партнерiв проекту.
Розцiнки на послуги по створенню:
1 вiдеоролика : 6 000,00грн
1 iнформацiйного вiдеоматерiалу: 5 750,00грн
вiдповiдають мiнiмальним розцiнкам членiв ВоеукраiЪськоi рекламноТ коалiцii та
Украiнськоi Асоцiацii зi зв'язкiв з громадськiстю.

2.4.

- Ор"нда примiщення саll-центру за адресою: м. Киiв, вул. Гайдара 58/10, 4-ий
поверх, на piBHi сучасних розцiнок на аренду нежитлових примiщень в
ГОЛОСiiЪСЬкому районi м.Киева (включно з комунальними витратами): 48 *2 х
3 60,00грн : 1 7280,00грнiмiсяць
- Послуги зв'язку:
ОПЛаТа rrосЛуг зв'язку вiдбуваеться згiдно з тарифами операторiв зв'язку:
=4 600,00грн/мiсяць.

3. IIерелiк характеристик наявного матерiально - технiчного та кадрового
(ШТаТНi працiвники, волонтери, тощо) забезпечення органiзацii, якi будуть
використанi для реалiзацii проекту

КиiвськиЙ осередоК ВГо <Магнолiя>> реалiзуе проект <Слуrкба розшуку дiтей>,
частиною якого с (гаряча лiнiя зникJIих дiтей 1 16 000), яка надае допомогу батькам
зниклих дiтей. !звiнки на (гарячу лiнiю> безкоштовнi для абонентiв Bcix
мобiльних операторiв. !ля реалiзацii <гарячот лiнii> створено професiйний call-
центр, в якому забезпечено:
- БагатоканаJIьна телефонiя (можливiсть обробляти одночасно 16 дзвiнкiв).
- 8 РОбочих мiсць (меблi, комгI'ютерне обладнання9 програмне забезпечення).
- Наразi в саll-центрi <Служба розшуку дiтей> lrрацюе штат iз 4 консультантiв.

!ля реалiзацiТ lrроекту <Захисти свою дитину!> потрiбно матерiально-технiчне
забезпечення роботи ще 2 консультантiв по протидiТ булiнгу.



kpiM того, Вго <магнолiя> забезпечена професiйними кадрами, якi маютьВеЛИКИЙ ДОСВiД УПРаВЛiНтrя та реалiзацii просuir"йц"** ,rpo.n i; ;'Й;ЪЙ;;
"ЦЮДИНИ, I ТОМУ, ВЛаСНИМИ силами нашоi органiзац;т ^ буде .дiиЙ."Й."
УПРаВЛiНrrЯ, РеаЛiЗаЦiЯ та фiнансовий менеджr.rr, "роirу-Й,"й;;-;;;;;менеджер та бухгалтер проекту).

також Вго <<магнолiя>> вже мае досвiд реалiзацii Проекту <<захисти свою
дитину)) за пiдтримки КиiЪськоi MicbKoi д.р*u""от ;дй;rр"lr;Т, консультанти
<гарячоi лiнii> м€lють досвiд наданшI по""упiruцii батька, *оЫ"ротидii булiнгута пройшли вiдповiдне навчаннJI.

власним внеском в проект <захисти свою дитину!> вiд нашоi органiзацiт сОПЛаТа ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ <ГаРЯЧОi ЛiНii>, ОпЛата працi *Йl"""Й, Бr.n rlr."Ъii.p"
та бухгалтера проекту.

Президент
Вго <<Магнолiя Ткаченко €.В.



Iнформацiя про дiяльнiсть ГО <<VIагнолiя>

Iснування органiзацii поч€tпося в 2001 роцi з |ромадськоi iнiцiативи
групи журналiстiв, якi об'едналися заради прав дiтеЙ i сiмеЙ, якi
опинилися в складних життевих обставинах.

В 2005 роцi <<VIагнолiя>> була зареестрована, як ВсеукраТнська
громадська органiзацiя, яка мае осередки в 16 регiонах Украiни (в т.ч. в
М.Киевi). ВГО <<N{агнолiя> е спiвзасновником Украiнськоi мережi за права
дитини, членом Мiжнародноi Федерацii Missing Children Еurоре. ВГо
<<Магнолiя>> мае державну реестрацiю, як суб'скт iнформацiйноi дiяльностi
http : //magnolia. оr g.ua.

Киiвський осередок <<Магнолiя>> отримав 1 мiсце у номiнацiT
<<Соцiальнi iнiцiативи>> в KoнKypci найкращих реалiзованих практик
вiд громадських iнiцiатив у вирiшеннi питань мiсцевого значення,
який проводила Киiвська MicbKa державна адмiнiстрацiя.

Управлiнська структура органiзацiТ включа€ Загальнi збори Членiв
органiзацii, Правлiння, Президента органiзацii. органiзацiйна структура
включае yTBopeHi в установленому законодавством порядку Осередки, якi
дiють на пiдставi своiх Положень, що затверджуються Правлiнням
Органiзацii. Адмiнiстративна структура включас адмiнiстративний апарат,
якиfт здiйснюе поточну роботу по виконанню рiшень Правлiння та
Президента.

На 01.01.2019р. ВГО <<VIагнолiя> налiчуе 42 члени органiзацiТ та 16
територiальЕих осередкiв.

АДМiнiСтративний аlтарат органiзацii забезпечений професiйними
кадрами, якi мають великий досвiд угrравлiння та реалiзацii
просвiтницьких проектiв у сферi прав людини (керiвники та менеджери
проектiв; бухгалтер; юрист; експерти).

Адмiнiстративний апарат мае офiс; комп'ютерне обладнання, засоби
зв'язку.

KpiM того, для реалiзацii <<гарячих лiнiй> органiзоване окреме
примiщення, в якому створено гrрофесiйний са1l-центр i забезпечено:

- багатоканальнуIР-телефонiю
- робочi мiсця для консультантiв (меблi, комп'ютерне обладнання,

програмне забезпечення).

Щжерелами фiнансуваннrl протягом 2018 року були:

- World Childhood Foundation
- Щепартамент суспiльних комунiкацiй виконавчого органу

киiвсъкот Micbkoi ради (киiвськот Micbkoi державноi адмiнiстрацii)
- Украiнський жiночий фонд



Киiвський осередок ВГО <<Магнолiя>> мас успiшний досвiд реалiзацii
проекту <<Захисти свою дитину) за пiдтримки Щепартамент суспiлъних
комунiкацiй виконавчого органу Киiвсъкоi Micbkoi ради (киiвськот Micbkoi
лержавноi адмiнiстрацii). Пiд час реалiзацii проекту Вго <<магнолiею>
булО створено (гарячУ лiнiю>> для батькiв з питань протидii булiнгу,
завдяки якiй вдалося врятувати 311 дiтей киян вiд насильства та
цъкування.

Шрезидент
Вго <<Магнолi Ткаченко €. В.
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Вих. Ng 23 вiд ((17)) сiчня 2019 р.

лист пlдтримки

редакцiя телеканалу (чп.lнфо> пiдтверджуе свою готовнiсть
пiдтриматИ Проект к3ахисти свою дитину!)) КиТвського осередку
всеукратнськот громадськот органiзацiт кмагнолiя> та гаранту€

розмiщення на безкоштовнiй ocHoBi в ефiрi телеканалу кЧП.lнфо>
iнформацiйних вiдеоматерiалiв, створених пiд час проекту:

- вiдеоролик кЗахисти свою дитину!)) (хронометраж 30 сек.);
- вiдеосюжети про важливiсть вчасного виявлення ознак

насильства над дiтьми та протидiт булiнгу; про (гарячу лiнiю
116 000).

вiдеоматерiали будуть розмiщенi В ефiрi У вiдповiдностi з
медiа-планом в перiод KBiTeHb-BepeceHb 2019р.

Надання ефiрноТ довiдки гаранту€мо.

Головний редактор
Телеканалу ЧП.lNFО
(+380(50)525-5s-75)

нко о.В.



Товариотво з обмеженою вiдповiдалънiстю
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01033, м- КиТ4 вlт. CiM'T Праховиrц 58/10, поверх 4, т/ф.: (И4) 2Ж-Ж*S4

Вш. М21-1/01 Bid к21> сiчня 2019 р.

Лшсm пidmршtуtкш

Реdакцiя iнmеракmuвнlлс проекmiв ТОВ кМаzнолiя-ТВ>
пidmверduqле свою пidmрuл,tt<у Проекmу <<Захuсmu свою dumuну!>
KuTBcbKozo ocepedtry Всеукра|нськоt zpot,tadcbKo| орzанlзацll
<Маzнолiя> mа 2аранmуе розмitцення на безкоtпmовнiй ocHoBi на
порmалi http://magnolia*tv.com/ mа в соцiаtльнtпс Mepeilcax
iH ф орлt ацiйнtлс маmерi altiB, сmв ор енlлс пi d час про екmу.
Терлаiн провеdення просвimнuцькоТ копtпанit KBimeHb-Bepeceчb
2019 poly.

Головнай реdакmор
+38ар3)а92-28-55
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вих. Ns z1/0|
вiд <21> сiчня 20L9 р.

Лист пiдтримки
ТОВ <<Магнолiя-ТВ> гарантус пiдтримку Проекry <<Захисти свою

дитину!> КиТвського осередку BceyKpaiHcbKoi громадськоi

органiзацii <<Магнолiя>l у виглядi надання на безкоштовнiй

ocHoBi примiщення [4Вм2) для саll-центру ((гарячоi лiнii LLб

000> за адресою м.Киiв, вул.Гайдара 5В/10, 4-ий повер&

протягом2OL9 року.

3асryпник
Генерального директора режський Б.Ю.


