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ЗМІСТ:  

 

1. Титульна сторінка. 
2. Зміст. 

3. Місія та завдання організації. 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда. Інформація про 
волонтерів. Інформація про нагороди, подяки. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні 

мережі, електронна пошта). 

5. Послуги, які надає організація. Основні сектори, де працює організація та клієнти. 
6. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти). 

Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів. 

7. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи). 

8. Фінансова частина. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок). Фінансові показники 
організації (адміністративні та проектні витрати). 
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3.Місія та завдання організації 
 

 

Метою/місією створення та діяльності ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ» є сприяння реалізації 

фізичними особами та юридичними особами в Україні  своїх прав та свобод, у першу чергу захист прав, 
свобод та інтересів незахищених верств населення; сприяння Європейській інтеграції України та  

адаптації   законодавства України до законодавства Європейського Союзу.  

 
Напрями (цілі) діяльності Організації: 

1.Сприяння реалізації та захисту прав людини в Україні, у першу чергу захист прав, свобод та 

інтересів незахищених верств населення, а саме:  осіб із багатодітних, малозабезпечених, неповних  сімей;  
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;   людей похилого віку;  осіб із  інвалідністю та 

людей, які піклуються за ними; осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та тих, хто страждають від 

насильства у сім'ї; осіб, які постраждали від проведення Антитерористичної операції (надалі – АТО), у 

тому числі внутрішньо переміщених осіб (надалі – ВПО) та учасників/ветеранів АТО (учасники бойових 
дій, ветерани війни, добровольці, волонтери тощо) та інших уразливих категорій людей в Україні.  

2.Сприяння вирішення проблеми дискримінації в суспільстві за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками, в тому числі проблеми гендерної нерівності.  

3.Сприяння інтеграції ромів та інших закритих етнічних груп, що проживають в Україні, в  

суспільство; консультативна, соціально – психологічна, культурна, правова та інша допомога.  
4. Допомога громадянам, в першу чергу молоді, в організації  дозвілля, зайнятості в вільний час, 

професійній орієнтації, працевлаштуванні,  розвитку здібностей,  а також допомога в проведенні 

дослідницьких робіт в різних сферах (техніка, мікробіологія,  фізіологія людини, біохімія тощо). 

5.Підтримка процесу реформування освіти (усіх ланок) в Україні, сприяння запровадження 
неформальної освіти, створенню сприятливих умов для залучення молодих спеціалістів для роботи в 

сільській місцевості України, проведення національних обмінів між навчальними закладами України та 

інших країн. 
6.Захист та реалізація виборчих прав різних верств населення, сприяння проведення державних та 

місцевих виборів незалежно, неупереджено та із врахуванням доступності.   

7.Підтримка загальнодержавного антикорупційного процесу (дії щодо запобігання та виявлення 

корупції у держаних органах, органах місцевого самоврядування, учбових закладах тощо). Сприяння 
забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи 

політичний. 

8.Підтримка процесу національного реформування у сфері медицини, сприяння адаптації   
законодавства України в цій галузі до  вимог  Європейського Союзу, захист прав пацієнтів, сприяння 

національній програмі протидії поширенню таких хвороб, як ВІЛ і туберкульозу.  

9.Підтримка процесу національного реформування у сфері  децентралізації і місцевого 
самоврядування та сприяння адаптації   законодавства України в цій галузі до  вимог  Європейського 

Союзу.  

10.Сприяння створенню та успішному  функціонуванню  об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (надалі – ОСББ).  
11.Підтримка процесу національного реформування у сфері підвищення рівня енергоефективності, 

енергозбереженню у всіх сферах суспільного життя та сприяння адаптації   законодавства України в цій 

галузі до  вимог  Європейського Союзу.  
12.Сприяння захисту навколишнього середовища, захисту тварин та природного ландшафту  від 

негативного впливу людини, забруднення,   сприяння популізації зеленого туризму.  

13.Сприяння розвитку сільського господарства і створення привабливих умов проживання в 
сільській місцевості України.  
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4.Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда. 
Інформація про волонтерів. Інформація про нагороди, подяки.  

Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта) 

 

ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ»  була зареєстрована в листопаді 2015 року  в м. Івано – Франківську, в 
2017 році перереєстрована  в м. Дніпро (юридична адреса). Здійснює діяльність по всій території України. 

 

Засновники організації: 
 

1.Зубашева Світлани Вікторівни,  внутрішньо переміщена особа із Криму,  яка має статус «мати – 

героїні», присвоєний Указом Президента України № 260 від 8 травня 2015 року, є матір’ю п’ятьох дітей, 
матір’ю дитини  інваліда (довідка № 58 від 10.10.2014). На даний час не є членом Організації. 

2.Вірьовкіна Лілія Володимирівна, внутрішньо переміщена особа з м. Донецька, юристка за 

спеціальністю, голова Правління Організації. За громадську діяльність була нагороджена у квітні 2019 

р. премією Дніпропетровської обласної ради (за соціально-правовий захист дитинства, материнства і 
батьківства, утвердження ролі сім’ї в суспільстві, гуманістичну та волонтерську діяльність).  

3.Шутенко Юрій Євгенович, внутрішньо переміщена особа з Луганської області, багатодітний батько, 

батько прийомних дітей. На даний час не є членом Організації. 
 

Керівними органами організації є: 

вищий керівний орган - Загальні Збори; 
постійний виконавчий орган -  Правління; 

керівник організації – Голова Правління. 

 

Відповідно до Позачергових Загальних Зборів Організації № 1/19 від 18 січня 2019 року: 
1) кількість членів Організації — 29; 

 2) створені та зареєстровані 6 обласні філії: Івано –Франківської, Запорізької, Дніпропетровської, 

Луганської, Закарпатської, Сумської областей.  
 

Всі члени здійснюють діяльність безкоштовно, тому по суті є волонтерами.  

Оплата роботи/діяльності передбачається лише в рамках грантової діяльності та/або окремих оплачуваних 

послуг Організацій, коли членам компенсується частково їх витрати тощо.  
 

Контакти: 

Юридична адреса: 49052, м. Дніпро, вул. Виборзька, 28 в, кв.8. 
Адреса для електронного листування: office@uny.org.ua  

Сайти Організації: https://uny.org.ua/, https://www.facebook.com/ngouny/ 
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5.Послуги, які надає організація.  
Основні сектори, де працює організація та клієнти. 

 

Уточнення: 

1) Безоплатні послуги для бенефіціарів Організація здійснює лише за наявності необхідних ресурсів на 
період часу звернення до неї (кадрового, матеріального та іншого ресурсу); 

2) Організація має право надавати платні послуги або частково платні відповідно до норм 

законодавства України та п.2.4.18 Статуту. 
1.надання безоплатної допомоги різним верствам населення, у першу чергу незахищеним верствам: 

правову, медичну, психологічну, гуманітарну допомогу, допомогу в працевлаштуванні  тощо; 

2.надання безоплатної допомоги юридичним особам (консультативної, правової, бухгалтерської, 
матеріально – технічної тощо) в частині виконання Організацією статутних напрямів (цілей); 

3.представництво інтересів фізичних або юридичних осіб в частині виконання Організацією статутних 

напрямів (цілей); 

4.організація та проведення просвітницької або навчальної діяльності;  інформаційних, виставкових, 
культурно -  масових та/або просвітницьких заходів, які можуть бути включати виїзди груп в іншу 

місцевість/міста або закордон («зелений туризм» тощо): проведення конференцій, фестивалів, семінарів, 

конгресів, круглих столів, прес-конференції, форумів, зборів, громадських слухань, навчальних (освітніх) 
курсів, школи, лекцій, симпозіумів, з’їздів та інших публічних заходів; 

5.надання можливості особам на базі Організації (або за сприянням Організації) проведення 

дослідницьких робіт (технічні, біохімічні тощо), розвиток здібностей (малювання, вироблення 
декоративних речей, прикрас тощо); 

6.звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами; 
7.видання бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і науково-

практичних коментарів з правових та психологічних питань; 

8.збирання, обробляння та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного 
характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та 

перспектив демократизації різних сфер життя; 

9.участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що 

видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 
громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

10.координування активістів, громадських і державних організацій, які допомагають різним верствам 

населення: правова, медична, психологічна, гуманітарна допомога, допомога у працевлаштуванні  тощо. 
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6.Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти). 
Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів. 

 

За 2019 рік Організація отримала один міжнародний грант від Посольства США в Україні. 

Метою проекту була активізація громадян до голосуванні та залучення у виборах Президента України, 
парламентських виборах; надання їх теоретичних та практичних навичок державотворення, виборчого 

процесу та інше.  

Із ходом реалізації проекту можна ознайомитись у відповідній групі (створеної під це, наразі буде 
закріплена при подальшому впровадженні правоосвітньої гри). 

№ грантової угоди: SUP30019GR0057 

Назва проекту: Твій голос вирішить все! 
Термін реалізації проекту:  

15.02.2019 -15.11.2019 

 

Регіон/Місто, у яких виконувався проект:  
1 етап: Дніпропетровська область; 

2 етап: вся територія України. 

 
Загальна кількість бенефіціарів проекту: 

562 – учасників проекту; 

1842 – учасників  відповідної групи проекту 
у ФБ; 

562*3  особи – опосередковані учасники, з 

якими взаємодіє учасники проекту = 

1686 осіб. 
Усього: приблизно 4090 осіб 

Уточнення: підрахунок охоплення через ЗМІ 

не вівся. 
 

ПЕРШИЙ ЕТАП 

реалізовувався у вигляді авторської гри, яку 

розробили Вірьовкіна Л.В, голова 
Організації, та тренер проекту Сердюк Р.О. 

Після закінчення проекту ними було отримано Свідоцтва № 96619 про реєстрацію авторського права на 

Літературний твір "Два козаки - три гетьмани" (співавторство).  
 

Включав: 

1) тренінгів: 25, з яких 24 запланованих + 1 презентаційний. 
осіб: 477 осіб (приблизно по 19 осіб на захід, ми розраховували по 20 осіб). 

Студентів (перша цільова група): 242 особи, тобто 50, 73% ; чоловіків – 45,91% (219 осіб), жінок - 54,09 % 

(258 осіб). При чому більшість із населених пунктів були саме села та ОТГ. 

 
2)Презентація проекту в ВНЗ: 1 - 74 особи, з яких 72 студентів. 

 

3)Виступи в ТВ передачах/новинах: 7 
Запланованих нами: 6  

18.03.19, 9 канал, 220 переглядів, 

31.03.19, 9 канал, 307  переглядів,  
10.05.2019, 51 канал, не меньше 59 осіб 

10.05.2019, канал Д1,  без обліку,  

15.05.2019, Громадське телебачення, без обліку,  

05.11.2019, канал Д1,  без обліку, 
Організовані приймаючою стороною – 1, в м. Тернівці зняли сюжет місцеві ЗМІ, без обліку, 

4)Пресконференції в прес центрах:3 

4.1) 12.03.2019 – прес –конференція МОСТ, по результатам прес –конференції 9 канал зняв сюжет  
ВИБОРИ — 2019. ЧИ ГОЛОСУВАТИМЕ МОЛОДЬ? 

4.2) 16.05.2019 – прес –конференція Відкритий  

4.3) 28.10.2019 – прес конференція Відкритий 

 

https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans/
https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/posts/2384468324906171
https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/videos/2401578393208486
https://www.youtube.com/watch?v=6F2Yx27XLlM&list=PLvlJn-pCyFDdcrU-FsS8sgNCqi95Hhl-8&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=CCq9uf8TAxs&feature=share&fbclid=IwAR1ezSyqOLgs4OO5kLftjbakVmvOIXc02RGlPeB3vW49dqwqjequso2Z8uU
https://www.facebook.com/hromadskeDnipro/videos/1351107621703079
https://www.facebook.com/watch/?v=965105923857954
https://www.facebook.com/watch/?v=1203144123223229
https://most-dnepr.info/news/society/173225_dnepropetrovshchine_realizuetsya.htm?fbclid=IwAR2a-ItGHgqMZCrEYHZMYYlvMqYJds2ut_YxwsCTDFxFB167QIklwu59frY
http://9-channel.com/2019/03/12/vibori-2019-chi-golosuvatime-molod-video/?fbclid=IwAR0jY0aYiwZIpeqByjdZcV6TlxeGjDLgUf-cAwDRh7PjRPjoXYQ0dlW4nwE
https://www.youtube.com/watch?v=ArhVcY3-npg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JPFN4V0VRKgfIcMUUAG0OyrYBSwDsLAFJPCGTt4SOHpV8Wc_UVG2siTY
https://opentv.media/shho-tse-bulo-dnipryani-grali-u-deputativ-ta-prezidenta?fbclid=IwAR2sZZYDYxJjfcOvI4Mc78-Pm-XEPnoqry6sCPAKaaxhpcV9jZD4zNT_WOo
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5)Кількість публікацій в ЗМІ (паперові та інтернет видання): 8  
Крім цього розмістили на сайті міської ради м. Покров, та самостійно в паперові місцеві ЗМІ розмістила 

Мирівська ОТГ та «Дніпроград» після прес  -конференції. Порахувати кількість читачів та слухачів не є 

можливим, бо більшість з зазначених у звіті видань не веде облік. 

 
6)Кількість радіо виступів: 3  

07.05.2019, 06.08.2019, 08.11.2019. 

 
7)Кількість листів, які були направлені поштою із вкладенням плакатів для розміщення в 

загальнодоступних місцях для молоді в населених пунктах, - 40 шт. 

  
8) Реклама в Фейсбуці: 3, кожна терміном - 1 місяць; 

1.кліки -1,5 тис, охоплення аудиторії – 45,4тис; 

2.взаємодія з дописом – 2 тис, охоплення аудиторії – 76,2 тис; 

3. кліки посилання – 1,7 тис, охоплення аудиторії – 29,8 тис. 
 

9) Кількість учасників(членів) групи у ФБ: охоплює 1842 учасника, які є бенефіціарами проекту. 

 
ДРУГИЙ ЕТАП 

по території усієї України, проходив у вигляді конкурсу робіт, - 6 ініціативних груп із різних населених 

пунктів України (85 учасників): 
1.конкурс – 62 особи,  з них 24,19 % чоловіки (15 осіб), 75,81 % жінки (47 осіб); 

2. нагородження – 85 осіб, з них 23,86% чоловіки (21 особа); 76,14 % жінки (67 осіб). 
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https://www.youtube.com/watch?v=PDomJNnxwKI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BCEHrMhadObW3ADZAZwhW2NgMvqFvJ7xtUsyKivgCLG2PEYVQD5exdoI
https://www.youtube.com/watch?v=t7nLxGHckHs&fbclid=IwAR0DShuio_0A9hWilwl6J6l-EccGV0kmB14pZr_g494ucl0YYJQGpBU8cKg
https://www.youtube.com/watch?v=Dfz3Ezes41E&fbclid=IwAR2D0q0iuviYLG39k367utjzS_hVTrN661FL6DRdbS-sB6BK03tKdb__Lfc
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Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи). 
 

1.Є членом Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні; 

2.Є співзасновником Громадської спілки «Сильніші разом» (код за ЄДР – 42340224), що об’єднує станом 

на 23 організацій, що працюють в напрямку захисту внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 
Антитерористичної операції.  Вірьовкіна Л.В. є також головою спілки.  

 

ГС “Сильніші разом” обєднює наступні організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТИ ПОТРІБЕН 

УКРАЇНІ» (код ЄДРПОУ 40112590); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ТЕРРА НАДІЇ»(код 
41109766); БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РУХ ЗА ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

ДОНБАСУ «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» (код ЄДРПОУ 39580648); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАЇНА 

ВІЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (код 40997683); "МАР'ЇНСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ «СФЕРА МИЛОСЕРДЯ» (код ЄДРПОУ 36261255); ГО "СПІЛЬНОТА БІЖЕНЦІВ ЗІ СХОДУ 

УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 39959786); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНА. ЧАС ЄДНАТИСЯ» 

(код ЄДРПОУ 41296824); ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ "КРИМСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ" (код за ЄДРПОУ 39287475); ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬЯНС НОВИХ МЕЛІТОПОЛЬЦІВ» (код ЄДРПОУ 41292772); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОДАР» (код 41062943); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ЦЕНТР РЕФОРМ, ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВА" (код ЄДРПОУ 39613987); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОНБАСУ НА СУМЩИНІ"(код 40053536); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НА 

ДОБРО» (код ЄДРПОУ 41886094); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄДНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ» (код 

42313431); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 39927529); 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВОЇ ЛЮДИ» (код ЄДРПОУ 39724964); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «МІСТ 3.10» (код ЄДРПОУ 41142447); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА 

УЧАСНИКІВ АТО БОЯРКИ"(код ЄДРПОУ 41835652); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА 

ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧАЙКА» (код 25938569); 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАЙБУТНЄ БЕЗ МЕЖ» (код ЄДРПОУ 39477570); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «КВІТЕНЬ – 2014» (код 42017414); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЄ ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 40134655); БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БФ 
“ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ” (код 39860669).  

http://cs-coalition.org/ua/pro-nas/uchasnyky-koalitsii
https://www.facebook.com/groups/2029598193946611/
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8.Фінансова частина. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок). Фінансові 

показники організації (адміністративні та проектні витрати). 

 

Сума коштів, які отримала на рахунки Організація впродовж 2019 рік, складає: 349 378 грн, де: 

 
1.Благодійна допомога Організації - 27100 грн; 

 

2.Сума отриманих грантів на статутну діяльність – 322 278 грн:  

• 9614 грн - останній платіж по гранту "МіжCulturна Поліцейська Labораторія. MiCuLab. Police Lab", 
який реалізовувався за підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd (Проект МТД “Проект підтримки 

підготовки поліцейських (PTAP)”) у 2018 році в м.Івано-Франківську разом з Національною поліцією; 

• 312664 грн. - кошти, які надійшли від Посольства США в Україні на реалізацією проекту “Твій голос 

вирішить усе”. 
 

Нюанс: для річного звіту неприбуткових організацій дохід та витрати рахуються відповідно до вимог                        

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", який затверджений Наказом                                            

Міністерства фінансів України 29.11.99  N 290, та Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 16 "Витрати", Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318, тому суми дохідної та 

витратної частини можуть бути іншими. Так, кошти не завжди рахуються доходом у день надходження на 

рахунок Організації доходом.  
 

Аудиторський висновок не робився за рік через відсутність на даним момент коштів на оплату роботи 

аудитора.  
 

Більше детальну інформацію про використання коштів при реалізації грантів можемо надати на 

письмовий запит із погодженням відповідного донора, який перераховував ці кошти.  

 
 


