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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.  

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/ 

 

У 2022 році Організація змінила логотип.  
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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. 

 

1.За 2022 рік Організація отримала грант для реалізації 1 гранту:  

 

Проєкт «Сильніші разом» в межах проекту «Закарпаття. Спільно: посилення потенціалу ОГС для 

відповіді на гуманітарну кризу», за сприянням Благодійної організації "Благодійний фонд "Центр 

громадських ініціатив". Мета проєкту: забезпечення доступу  ВПО та постраждалих осіб до  бази 

даних шаблонів юридичних/правових документів, які їм допоможуть вирішити їх первинні питання, 

що постають перед ними через війну, без прив’язки до території проживання у будь який зручний для 

них час у відкритому та безкоштовному форматі на сайті «Сильніші разом». 99 100 грн.  

 

Проєкт триватиме 5 місяців, у грудні 2022 року тільки розпочався. Однією з особливістю даного 

проєкту є те, що створений сайт передається на адміністрування Громадській спілці «Сильніші 

разом», яка об’єднує організації ВПО.  Ми бачимо цей сайт – як живий інноваційний сайт, де можна 

буде швидко знайти необхідну інформацію та шаблони документів, який буде використовувати в 

своїй роботі та залучатись до його адміністрування багато організацій ВПО. Однією із пропозицією є 

реалізація сайту як соціальне підприємництво, поки розробляємо концепцію. Детальний опис буде 

наданий у наступному році. 

 

2.Самостійними силами Організація реалізовує проєкт «Проєкт Lawyer for NGOs» 

 

Як ідея окремого проєкту «Lawyer for NGOs» сформувалась у грудні 2021 року, коли серед більшості 

з населення України почало з’являтись передчуття повномасштабної війни, що у свою чергу стало 

поштовхом для активізації  інститутів громадянського суспільства (ІГС) та волонтерів.  

 

ІГС почали шукати можливості допомагати територіальній обороні, що формувалось, як окрема 

ланка достатньо серйозного супротиву України від ворога. 

 

У цей час Вірьовкіна Л.В, голова ГО «Ти потрібен Україні», яка займається юридичним супроводом 

неприбуткових організацій із 2007 року, відчула, що запит про правову допомогу від ІГС та 

волонтерів у рази збільшився та став зовсім іншим. 

 

До грудня 2021 року цей запит був доволі стандартним і він стосувався більше правової допомоги 

при здійсненні реєстраційних дій ІГС, адвокації внесення змін у законодавства України, 

реалізації/впровадження грантових проєктів, зборі невеликих благодійних сум на рахунки організацій 

з метою допомоги незахищеним верствам України.  

 

У більшості випадків звертались офіційно зареєстровані ІГС, які мали час для вирішення питання та 

кошти для оплати юриста. Процент «гарячих» звернень був доволі низьким, десь до 7-8% від 

загальної кількості. Кількість ІГС, які просили допомогти безкоштовно,  складало не більше 7-15 у 

рік.  

 

Десь із грудня 2021 року ситуація різко змінилась, а запити стали іншими. Звертатись стали як 

офіційно зареєстровані волонтери, так і початківці, що тільки вчора вперше дізнались про 

волонтерство,  як офіційно зареєстровані ІГС, так і незареєстровані ініціативні групи, які 

сформувались за пару днів. Питань було багато, деякі були з них доволі прості, а деякі були 

справжніми викликами, такі як: реєстрація територіальної оборони; підготовка документів для 

ввезення гуманітарної допомоги в України, включно військового оснащення; оформлення документів 

щодо збору благодійних коштів, включно за кордоном; закупка через ІГС товарів та передача їх на 

баланс військових частин та інше.  

 

При чому все треба було робити максимально швидко, а коштів для оплати юристів у більшості 

випадків взагалі не було. Якщо порівняти із 2021 роком, то кількість «гарячих» звернень у 2022 році з 

кожним днем збільшувалось у рази, і вже після 24.02.2022 року це вже складало приблизно ¾ від 

загальної кількості. Щодо оплати, то після 24.02.2022 року  десь 70-85 % звернень складали саме 

прохання надати юридичну допомогу безкоштовно або за мінімальну/символічну суму.  
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Враховуючи це, ідеєю Вірьовкіної Л.В, було систематизувати інформацію та надавати її у форматі 

колективного консультування, щоб економити час, ресурси юриста, а також кошти ІГС та волонтерів. 

 

Спершу з’явився чат у ФБ/Телеграм каналі для знайомих ІГС та волонтерів, ініціативних груп, а 

пізніше https://t.me/lawyer_for_NGOs «Юридичні безкоштовні консультації для волонтерів та 

неприбуткових організацій (громадські об’єднання, благодійні та релігійні організації тощо)» 

(створено 05.01.2022 року). У цьому телеграм каналі розміщуються відповіді на питання, з якими 

систематично звертаються ІГС та волонтери, або які є складні в принципі (як фінмоніторинг). ІГС та 

волонтери мають змогу написати питання у коментарях.  

 

Таким чином даний телеграм канал став одним із пробних способів перекриття запитів на первинні 

безкоштовні консультації ІГС та волонтерів, які на той проміжок часу не надавались жодним іншим 

юристом. Крім цього Вірьовкіна Л.В надавала багато усних безоплатних консультацій, враховуючи 

відсутність у ІГС та волонтерів можливості для оплати, і також терміновості їх проблем.  

 

Десь починаючи з перших місяців осені ситуація із зверненнями стала покращуватись, зменшилось 

кількість, звернення почали не такими терміновими. Деякі ІГС та волонтери почали звертатись із 

пропозицією створення іншого формату для отримання правової допомоги. З’явилась ідея створення 

повноцінного сайту, де будуть розміщатись у відкритому правоосвітні статті, а також будуть 

представлені безкоштовні та оплатні правоосвітні школи для ІГС та волонтерів.  

 

Запуск сайту запланований 01.01.2023 року.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/lawyer_for_NGOs
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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.  

ГО «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 2022 рік, складає:  256 585.63 грн, де: 

 

1) сума отриманих грантів на статутну діяльність — 241 435.63 грн (останній платіж за грант 

попереднього року та грант за 2022 рік); 

2) благодійна допомога від фізичних (крім грантів) —  15 150,00 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.  

 

 

 


