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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. 
 

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 2021 рік Організація отримала гранти для реалізації 2 грантів:  

✓ "Everyone has to be protected", із 01.07.2021 по 31.03.2022, за підтримки Посольство США в Україні. 
Висвітлення теми домашнього насилля в ЗМІ та соціальних мережах, адвокатування прийняття 

рішення виділення окремого приміщення в притулках для тимчасового перебування особи (осіб) 

чоловічої статі, постраждалого(их) від домашнього насильства, аналітична робота. 20200 дол 

✓ «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення 
підзвітності та належного врядування», яку реалізує ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» за 

підтримки ЄС (грантовий контракт №2019/411-996 від 10.12.2019р.). З 15.09.2021 року до 

30.10.2021 року ми проводили аналіз та оцінки рівня підзвітності м.Дніпро та м. Камянське. 2000 
дол 

 

Звіт за проєкт 
«Everyone has to be protected», 

(01.07.2021-31.03.2022) 

SUP30021GR3135 

що впроваджувався ГО «Ти потрібен Україні» 
за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні 

 

Метою проєкту є досягнення більш якісного висвітлення теми домашнього насилля в ЗМІ та соціальних 

мережах, у першу чергу, з метою формування об'єктивного розуміння даної проблеми.    

 

Головний меседж проєкту: Потерпілими від домашнього насилля є не тільки жінки та діти, частина запитів 
надходять від чоловіків  та осіб, які не ототожнюють себе із цим полом, але за документами є особами 

чоловічої статі (ЛГБТІ). 

 
Проєктом передбачено адвокатування прийняття рішення виділення окремого приміщення в притулках для 

тимчасового перебування особи (осіб) чоловічої статі, постраждалого(их) від домашнього насильства.  

Результатом адвокаційної кампанії має бути прийняття узгодженого рішення на рівні Харківської області 
про започаткування окремого приміщення в притулку для тимчасового перебування особи (осіб) чоловічої 

статі, постраждалого(их) від домашнього насильства. 

 

Партнерами проєкту виступили: ГО «Інститут реформ та інновацій» (код ЄДРПОУ 35545128) 
https://iri.pp.ua/, ГО «Центр правових та політичних досліджень «ДУМА» http://centrduma.org.ua/. Із боку 

центральної та місцевої влади проєкт підтримали та є інформаційними партнерами: Харківська обласна 

державна адміністрація та районі державні адміністрації, система Безоплатної правової допомоги, включно 
Координаційний центр з надання правової допомоги та Центри. 

 

Наразі ми перша організація в Україні, які повноцінно  взяли цю тему, як окремий проєкт. Ми першими 
дослідили проблематику домашнього насилля проти чоловіків та підготували відповідну аналітичний 

матеріал. Ми почали формувати в ЗМІ та соціальних мережах об'єктивне бачення проблематики 

домашнього насилля — те, що кожен із нас може опинитись у ролі потерпілого та навіть абюзера, не 

зважаючи на ознаку статі. Висвітлили в ЗМІ проблему відсутності місць у притулках для чоловіків 
потерпілих від домашнього насилля. 

 

Ми почали здійснювати комплекс адвокаційних дій щодо сприяння виділенню в Харківській області місць 
у притулках для чоловіків потерпілих від домашнього насилля. У ході обговорення ми змогли відокремити 

пропозиції, рекомендації та навіть зауваження по даній проблематиці. Уся ця інформація була 

систематизована в аналітичному матеріалі та статтях у ЗМІ, рекомендаціях до органів центральної 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  
Нашими бенефіціарами були і органи державної влади та органів місцевого самоврядування Харківської 

області. У ході проєкту ми проводили з ними круглі столи, спілкувались через запити та листування. Для 

них проєкт став переосмисленням проблематики домашнього насилля. Деякі із представників цих органів 
почали шукати шляхи вирішення та аналізувати практику інших країн.  

 

Мінімальна кількість осіб, які ознайомитись з проблематикою завдяки проєкту — 196 123 осіб. Вважаємо, 
що ми досягли запланованих кількісних показників.  

 

https://iri.pp.ua/
http://centrduma.org.ua/
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Ми залучили достатньо широку аудиторію за допомогою цікавих статей, що були підготовлені 

журналістами та розміщені у ЗМІ. Журналісти намагались відійти від стандартного підходу до висвітлення 
тематики домашнього насилля. У деяких наших статтях проблема домашнього насилля проти чоловіків 

була показана через історичні факти або фольклор. 

 
Так, стаття: “Що пам’ятає історія про домашнє насильство над чоловіками” за пару місяців набрало 86 567 

переглядів. А стаття “22 жовтня: Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких 

дій з боку жінок” -  31 856 переглядів.  

 
Висвітлення у рамках проблеми  проблеми домашнього насилля проти чоловіків у ЗМІ та соціальних 

мережах сприяло виникненню дискусії в суспільстві щодо даної проблеми. Під постами  у соціальній 

мережі з'явились коментарі, інколи суперечки. Це свідчить про те, що люди зацікавились питанням, 
читають публікації та статті. Це підштовхує потерпілих чоловіків більш відкрито розповідати про наявні в 

їх сім'ях проблеми. Ми знаємо, що наші опубліковані матеріали використовувались, як аргументи при 

спілкуванні з абюзерами. Окремі сім'ї після знайомством з проблематикою через наші статті звернутись до 
психолога чи іншого спеціаліста.   

 

Плануємо застосовувати дану позитивну практику, відходити від шаблонів та стандарного підходу 

висвітлення складних тем, шукати більш сучасні та інноваційні способи донесення необхідних меседжів.  
 

Результати проєкту матимуть довготривалий ефект, бо результати оформлені у матеріальну форму. Єдине, 

що наразі відтерміновує впровадження подальших дій — це активна стадія війни та воєнний стан, в якому 
знаходиться Україна.  

 

Ми вважаємо, що після перемоги України, суспільство повернеться до повсякденних проблем, у тому числі 

до протидії та захисту осіб від домашнього насилля. На цьому етапі можливо вирішення питань, які ми 
ставили як мету та цілі проєкту. Вважаємо, що вирішення питань  забезпечення потерпілих чоловіків від 

домашнього насилля місцями у шелтерах може бути вирішено десь через 2-4 роки після перемоги України.  

 
СТАТТІ 

1. Усього було написано та опубліковані 23 статті (1 стаття дублювалась в 2 виданнях, дублеж не рахуємо). 

2. Із 23 статей 8 статей не можливо порахувати кількість переглядів, бо не ведеться онлайн підрахунок. 
3. Інші 15 статті було переглянуто станом на 31.03.2022 рік загалом 165138 разів. 

4. Одна статтю було поширено  у паперовому вигляді  — тираж 1750 шт. 

5. У середньому виходить  приблизно 11009 переглядів на 1 статтю (165138/15). При підрахунку не 

враховувались ті сайти ЗМІ, які не рахують перегляди. 
 

“Про що плачуть кремезні чоловіки: військовий психолог розповів, як протидіяти домашній тиранії” 

“Глухівчанин, який зазнав домашнє насилля, чи має право на звернення за захистом?”  
«Чоловіки та ЛГБТ-люди непомітні в темі домашнього насильства»  

«Б’є — значить любить» — це неправильно”  

“ПРО ЩО ЖУРИЛИСЯ ПРАЩУРИ: ТОП-3 МАЛОВІДОМИХ КАЗОК, В ЯКИХ ВІД ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА СТРАЖДАЛИ ДОРОСЛІ ЧОЛОВІКИ”  

“Ти повинен. Ти зобов’язаний. Мої гроші – це мої гроші. Твої гроші – це наші гроші!”  

“Що пам’ятає історія про домашнє насильство над чоловіками”  

“Чоловіки теж потребують захисту від домашнього насильства!”  
“Чому чоловіки, постраждалі від домашнього насильства, залишаються «невидимими» – інтерв’ю з 

Катериною Левченко”  

“Я просто хочу виховувати сина”. Діти – як інструмент у домашньому насиллі проти чоловіків.”  
”Було страшно й соромно розповідати, що мене б’ють». Історія про домашнє насильство в одностатевій 

парі”  

“PRO насильство над чоловіками: прояви та протидія”   

“МУЖЧИНЫ В ХАРЬКОВЕ СТРАДАЮТ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ МОЛЧА”  
“Ратифікація Стамбульської конвенції. Чому це важливо для чоловіків, які страждають від домашнього 

насилля?” 

“Домашнє насильство над чоловіками. Що кажуть судові справи?”   
“22 жовтня: Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінок” 

“Домашнее насилие, или Как мужчины становятся жертвами: реальная история из Харьковщины” 

 “Як сексизм породжує домашнє насилля та руйнує сім’ї. Чому сексизм завдає шкоди чоловікам” 
“ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ПРОТИ ЧОЛОВІКІВ. ПОРАДИ ПСИХОЛОГА”  

“Чому так мало говорять про чоловіків-жертв або стигматизація проблематики домашнього насилля в ЗМІ” 

https://litsa.com.ua/shcho-pam-yata-stor-ya-pro-domashn-nasilstvo-nad-cholov-kami
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
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 “Як громадам знайти додаткове фінансування на запобігання та протидію домашньому насильству” “PRO 

перший сімейний притулок для чоловіків і дітей у Торонто, який відкрився у квітні 2021 року” “Чи стане 
ЄСПЛ на захист прав, коли держава не може захистити від домашнього насилля?” 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 
1. Було проведено 9 круглих столів  та 1 дискусія замість 1 круглого столу.  

2.Присутні — 148 осіб.  

3. У середньому на круглих столах були присутні 15 осіб.  

 
СТІКЕРИ У ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ТА ХЕШТЕГ 

1. Розроблені та опубліковані у соціальній мережі Телеграм  5 стікерів в телеграмі із хештегом «Everyone 

has to be protected». 
2. Платна реклама посту зі стікерами:  взаємодія з дописом 1199, охоплення 16991. Пост про стікери було 

перепощено у 97 груп соціальної мережі Фейбук.  

 
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УЧАСТІ У ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ/ ЕФІРАХ 

1. Проведена 1 прес конференція. Просмотрів прес релізу та запису на ютуб каналі у загальній кількості 

159. 

2. Організований та проведений виступ на радіо. Відсутні можливості підрахувати кількість слухачів. 
3. Два рази брали участь у телеефірі в новинах. Переглядів першого 209, другого більше 27 500 

 

СММ, РЕКЛАМА 

1. Було зроблено 4 публікації на сайтах Гурт, Громадський простір. 

2. Усього репостів по соціальній мережі Фейсбук постів з посиланнями на статті, публікації на сайтах тощо 

-  1467. 

3. Платна реклама 3 шт, які мали наступні сумарні  показники: 1581 взаємодія з дописом, 30239 охоплення. 
 

ПРАВООСВІТНІ ВІДЕО  

1. Зроблені 4 відео, розміщені на ютуб каналі Організації.  
2. Станом на 31.03.2022 переглядів 20.  

 

Розроблені та опубліковані у соціальній мережі Телеграм 5 стікерів в телеграмі із хештегом «Everyone has 
to be protected» та  4 відео, які розміщені на ютуб каналі Організації.  

1) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? Хто може бути кривдником або жертвою?   

2) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? Де може поселитись домашнє насилля?   

3) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? Як розпізнати домашнє насилля?  
4) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? Чи всі можуть отримати повноцінну допомогу від 

домашнього насилля? 

 
АНАЛІТИЧНА РОБОТА 

1. Написана 1 аналітична робота, розміщена на сайті Організації. 

2. Кількісні показники: Замість 7 розділів було підготовлено 9 розділів, тобто збільшені показник. 
 

Проблеми, із якими стикались: 

1) Незацікавленість ЗМІ у висвітленні подібних питань, що заважало у розміщенні статей.  

2) Наявні обмеження по впровадженню СММ роботи, наявні в соціальних мережах. 
3) Обмежена кількість експертів в темі домашнього  та гендерно зумовленого насилля. 

4) Стигматизація проблеми домашнього насилля в суспільстві та ЗМІ, висвітлення її тільки як жіночої 

проблеми. 
5) Лоудаун, що заважав проводити офлайн круглі столи. 

6) Низький рівень інтернету в окремих населених пунктах, відсутність технічного забезпечення у 

представників органів місцевого самоврядування, що заважало їх підключитись онлайн до зуму круглого 

столу на робочому місці. 
7) Страх перед суспільним осудом потерпілих чоловіків домашнього насилля, що заважало нам робити 

ефіри із ними, публікувати їх дані у статтях, а також зняти із ними заплановані відео. 

8) Відсутність інших громадських організацій, які б зацікавлені у висвітлені подібної проблеми. Є лише 
окремі ЛГБТ спільноти, які мають схожі точки зору щодо притулків для ЛГБТІ осіб чоловічої статті. 

9) Воєнний стан, який почався в передостанній місяць проєкту, що унеможливив проведення презентації 

результатів проєкту перед ЗМІ. 
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7.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 2021 рік, складає: 396 596.70 грн, де: 

 
1) сума отриманих грантів на статутну діяльність — 396 596.70 грн (два гранти); 

2) благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб (крім грантів) — 0,00 грн. 

 

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.  

 
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.  

 

 


