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1. СТАТУТ 

 

1.1.Цілі та сфери діяльності  

Головною метою діяльності Організації є реалізація та захист соціальних, економічних, 

медичних та інших законних прав і основних свобод людей, які вживають наркотики (ЛВН) або 

живуть з наркозалежністю (ЛЖН), декриміналізації, зниження стигматизації та дискримінації 

наркозалежних людей в суспільстві, покращення якості життя та доступу до програм пов’язаних з 

їх здоров’ям, підтримка благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги та 

сприяння законним інтересам  людей, які вживають з наркотики або живуть з наркозалежністю у 

сферах благодійної діяльності. Розвиток і підтримка українського суспільства у сфері 

впровадження комплексних проектів з мобілізації, адвокації, захисті прав, зменшення 

стигматизації та самостигматизації ЛВН/ЛЖН, програм зменшення шкоди профілактики 

соціально-небезпечних захворювань у тому числі ВІЛ/СНІД/ТБ/вірусних гепатитів серед 

ЛВН/ЛЖН в Україні, а також впровадженні інших благодійних програм зокрема соціальних, 

медичних, підтримуючих, психологічних чи реабілітаційних.  

 

Цілями Організації є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги. 

Сферами благодійної діяльності є: 

 охорона здоров’я ЛВН/ЛЖН, у тому числі у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

туберкульозу, інших інфекційних захворювань; 

 опіка і піклування, законне представництво та допомога людям з наркозалежністю; 

 соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності 

серед ЛВН/ЛЖН;  

 освіта та навчання ЛВН/ЛЖН; 

 наука і наукові дослідження; 

 права людини і громадянина та основоположні свободи; 

 розвиток територіальних громад; 

 розвиток міжнародної співпраці України. 

 

Організація здійснює благодійну діяльність згідно із Законом України "Про       

благодійництво і благодійні організації", а також іншими законодавчими актами       України.  

Організація може отримувати гранти (субгранти) від будь-яких видів донорів юридичних 

або фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів України. 

Основні завдання Організації: 

 сприяння подоланню стигми та дискримінації до осіб, які вживають наркотичні 

речовини та мають потребу в захисті їх громадських прав та свобод; 

 визнанню осіб, які вживають наркотичні речовини, рівноцінними членами суспільства 

щодо питань отримання медичної, правової або соціальної державної та недержавної 

допомоги; 

 формування позитивного іміджу програм зменшення шкоди, в тому числі замісної 

підтримувальної терапії;  

 представлництво інтересів людей, які вживають наркотики або живуть з 

наркозалежністю або ідентифікують себе, як люди, що постраждали в наслідок 

вживання психоактивних речовин на всіх рівнях державного та суспільного життя; 
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 сприяння рівному доступу громадян до життєво-необхідних лікарських засобів і 

відповідного лікування у сфері громадського здоров’я;  

 сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та усвідомлення рівності 

прав усіх громадян, зокрема, людей, які живуть з наркозалежністю;  

 сприяння розробці та впровадженню програм серед ключових груп населення; 

 сприяння міжнародному інформаційному обміну та науковій і практичній співпраці в 

галузі наркополітики та лікування наркозалежності; 

 проведення акцій та заходів на регіональному та національному рівнях з протидії 

репресивної наркополітиці, з дискримінації та розвитку толерантності у суспільстві; 

 сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення 

та застосування сучасних прогресивних методів медичної підтримки осіб, які вживають 

наркотичні речовини та їх соціальної та психологічної адаптації; 

 допомоги наркозалежним особам в доступі до ЗПТ, лікування ВІЛ/СНІД, гепатитів, 

туберкульозу та інших хвороб; 

 сприяння пошуку та застосування форм конструктивної участі Організації в 

формуванні державних програм та практик допомоги особам, які вживають наркотичні 

речовини з метою привернення уваги органів державної влади, інших державних та 

недержавних структур та громадськості до проблем осіб, які вживають наркотичні 

речовини, в тому числі, які мають наркотичну залежність; 

 сприяння підвищенню рівня інформованості членів Організації шляхом організації та 

проведенню наукових, інформаційно-просвітницьких заходів; 

 участь членів Організації в міжнародному обміну та науковій і практичній співпраці; 

 розвиток гендерно-орієнтованих досліджень та програм; 

 сприяння підвищенню активної громадської позиції членів Організації щодо звернень 

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації. 

 

1.2. Умови та порядок набуття членства в організації 

Учасникам (членами) Організації є його засновник, інші фізичні та юридичні особи, що 

вступили до Організації в установленим цим Статутом порядку. Засновником Організації є 

фізична особа, яка прийняли рішення про створення Організації. Всі Учасники (члени) Організації 

мають рівні права.     

Учасниками (членами) Організації можуть стати як юридичні особи будь-якої 

організаційно-правової форми, так і фізичні особи, які досягли 18 років. 

Не можуть бути Учасниками (членами) Організації органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи публічного права.  

Учасником (членом) Організації може стати особа, яка визнає Статут Організації та 

виявила бажання брати участь у досягненні мети та виконанні завдань Організації. 

Прийняття в Учасники (члени) Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка 

бажає вступити до Організації, яка розглядається Загальними зборами Учасників (членів) 

Організації. Особа приймається в Учасники (члени) Організації в разі підтримання ¾ Учасників 

(членів) Організації рішення про прийняття такої особи до складу Учасників (членів) Організації. 

Учасник (член) Організації може вибути з Організації у випадках: 

 добровільного виходу з Організації на підставі поданої письмової заяви; 

 примусового виключення з Учасників (членів) Організації. 
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Добровільний вихід з Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка бажає вийти 

з Організації. Заява Учасника (члена) Організації розглядається Загальними зборами Учасників 

(членів) Організації. Схвальне рішення з такого питання приймається за умови, що за нього 

проголосувало не менш 50% Учасників (членів) Організації та засновник Організації. 

Особа може бути примусово виключена з Організації у випадку порушення вимог цього 

Статуту, систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Організації, несплати 

вступного та членських внесків, аморальної поведінки, або у разі, коли подальше перебування 

такої особи в лавах Учасників (членів) Організації загрожує погіршенням репутації Організації. 

Виключення з Учасників (членів) Організації здійснюється рішенням Загальних зборів 

Учасників (членів) Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менш 50% Учасників 

(членів) Організації та засновник Організації. 

 

Учасники (члени) Організації мають право: 

 отримувати вичерпну інформацію про її діяльність; 

 брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;  

 бути обраними до органів Організації;  

 брати участь в роботі Організації;  

 вийти у встановленому порядку із Учасників (членів) Організації;  

 набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 

 

Учасники (члени) Організації зобов'язані: 

 дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту, локальних актів 

Організації, рішень Загальних зборів Учасників (членів) Організації або засновника 

Організації; 

 дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Організації, норм моралі та етики, не 

допускати вчинення дій, що призводять або можуть призвести до погіршення репутації 

Організації, неможливості досягнення мети та завдань Організації; 

 учасникам (членам) Організації забороняється вчиняти дії, які перешкоджають або можуть 

перешкодити досягненню мети та завдань Організації тощо; 

 дбайливо ставитися до майна Організації;  

 брати особисту участь у досягненні мети та завдань Організації;  

 своєчасно сплачувати вступні та членські внески;  

 виконувати інші обов'язки, що випливають з чинного законодавства України, цього 

Статуту та локальних актів Організації. 

 

Асоційованими Учасниками (членами) Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які 

досягли 18 років та юридичні особи приватного права, які підтримують мету, завдання та напрями 

діяльності Організації, визнають її Статут та прийняті до складу асоційованих Учасників (членів) 

Організації в порядку, визначеному цим Статутом. 

Юридична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає 

Правлінню: 

 письмову заяву про вступ до Організації; 

 витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Організації; 

 рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації; 
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 інформацію про свою діяльність. 

 

Фізична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає 

Правлінню: 

 письмову заяву про вступ до Організації; 

 рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації; 

 автобіографію. 

 

Рішення про прийняття до складу асоційованих Учасників (членів) Організації здійснюється 

Правлінням Організації. Якщо заява кандидата на вступ до асоційованих Учасників (членів) 

Організації не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.  

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право дорадчого голосу на засіданні 

Загальних зборів Організації, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму 

Загальних зборів та їх правомочність. 

Асоційований Учасник (член) Організації може припинити участь в Організації в будь-який 

момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення участі в Організації є дата подачі заяви.  

 

Асоційована участь (членство) в Організації автоматично припиняється в разі: 

 визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним; 

 смерті або оголошенням фізичної особи померлою; 

 припинення юридичної особи. 

 

Правління Організації має право виключити асоційованого Учасника (члена) Організації зі складу 

асоційованих Учасників (членів) Організації у випадках:  

 якщо діяльність асоційованого Учасника (члена) Організації суперечить меті Організації, 

перешкоджає її досягненню; 

 систематичного порушення ним вимог цього Статуту;  

 одноразового вчинення таким учасником дій або бездіяльності, які дискредитують 

Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;  

 систематичного невиконання рішень Загальних зборів Організації або відмови від їх 

виконання; 

 прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення; 

 відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство асоційованого Учасника (члена) 

Організації; 

 несплаті вступного та членського внесків;  

 ліквідації асоційованого Учасники (члена) як юридичної особи без правонаступництва. 

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право:  

 одержувати інформацію про діяльність Організації; 

 вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 

 оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації; 

 припиняти свою участь в Організації; 

 стати Учасником (членом) Організації. 

 

Асоційовані Учасники (члени) Організації зобов`язані:  

 дотримуватись положень цього Статуту; 
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 своєчасно сплачувати вступні та членські внески (якщо це передбачено);  

 виконувати рішення її керівних органів; 

 сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;  

 своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організацією; 

 проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації;  

 популяризувати ідеї та цілі Організації, і сприяти посиленню її престижу;  

 утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її 

Учасникам (членам). 

 

Асоційований Учасник (член) Організації може стати Учасником (членом) Організації 

через 36 місяців після набуття асоційованого членства, за умови прийняття відповідного рішення 

Загальними зборами Учасників (членів) Організації та засновник Організації за поданням 

Правління Організації. 

Учасники (члени) Організації та асоційовані Учасники (члени) Організації сплачують 

вступні внески та членські внески розмір та порядок сплати яких регулюється окремим 

Положенням, яке затверджується Загальними зборами Учасників (членів) Організації.   

Суперечки у справах, що виникають з відносин участі (членства) в Організації, 

вирішуються наступними Загальними зборами Учасників (членів) Організації та/або засновником 

Організації. 

 

1.3. Загальні Збори 

Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Учасників (членів) Організації, а в 

період між Загальними зборами – Правління Організації. 

Загальні збори скликаються за рішенням Правління не рідше одного раз на рік і правомочні, 

якщо на них присутні більшість Учасників (членів) Організації. Позачергові Загальні збори 

скликаються за рішенням Голови Правління, рішенням Правління Організації або рішенням 2/3 

Учасників (членів) Організації.  

 

Загальні збори вирішують такі питання: 

 визначають основні напрямки діяльності Організації і приймають відповідні документи; 

 затверджують статут Організації і вносять до нього зміни та доповнення; 

 обирають, переобирають Голову Правління, інших членів Правління, Наглядової Ради та 

Голову Наглядової Ради терміном на 5 (п’ять) років; 

 заслуховують звіти Голови Правління, Правління, Наглядової Ради; 

 реалізують право власності Організації на майно та кошти Організації; 

 надають повноваження Правлінню, Голові Правління та Директору щодо управління 

майном та коштами Організації; 

 затверджують Положення про Правління, Наглядову Раду та Регламент роботи Загальних 

зборів; 

 затверджують Положення про порядок сплати вступних та членських внесків  Учасників 

(членів) та асоційованих Учасників (членів) Організації та порядок їх використання;  

 створюють комісії та комітети; 

 прийняття рішень щодо прийому та виключення Учасників (членів) Організації; 

 приймають рішення про припинення діяльності Організації. 
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Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності Організації без 

жодних виключень і прийняти по ньому рішення. 

Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або 

таємним голосуванням. Рішення з питань затвердження статуту Організації, внесення до нього 

змін та доповнень, обрання Голови Правління та інших членів Правління, Наглядової Ради, 

Голови Наглядової Ради приймаються ¾ Учасників (членів) Організації, присутніх на Загальних 

зборах. 

 

1.4. Правління  

Правління є постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними 

зборами Організації. Члени Правління обираються рішенням Загальних зборів Організації. 

Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Кожен 

член Правління має право входити до Правління протягом декількох термінів повноважень. 

 

До компетенції Правління входить: 

 призначення та звільнення директора Організації;  

 прийняття річних планів діяльності Організації; 

 розгляд річних звітів діяльності Організації; 

 затвердження бюджету Організації; 

 прийняття рішення про створення та припинення підприємств, установ, організацій; 

 затвердження зразків символіки та іншої атрибутики Організації; 

 затвердження рішень про створення, припинення відокремлених підрозділів Організації; 

 затвердження Положень відокремлених підрозділів Організації; 

 прийняття рішень щодо прийому та виключення асоційованих Учасників (членів) 

Організації; 

 вирішення інших питання діяльності Організації, крім тих, які відносяться до виключної 

компетенції Загальних зборів Організації. 

Засідання Правління скликається Головою Правління не менше ніж два рази на рік. 

Позачергові засідання Правління можуть відбуватися за ініціативою Голови Правління, на вимогу 

Загальних зборів або Наглядової Ради, якщо цього вимагатимуть інтереси Організації. 

Правління є колегіальним органом і всі рішення приймає у формі протокольних рішень. 

Засідання Правління вважається правомочним для прийняття рішень, якщо на його засіданні 

присутня більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів у 

присутності щонайменше половини складу Правління та підписуються усіма членами Правління. 

У разі відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує один з членів 

Правління за письмовим дорученням Голови Правління. 

 

Очолює Правління Голова Правління, який обирається Загальними зборами на 5 років, який: 

 організовує роботу Правління та Загальних зборів Організації; 

 виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях; 

 ініціює скликання Загальних зборів; 

 без довіреності діє від імені Організації; 

 забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації; 

 представляє інтереси Організації у відносинах з державними та громадськими 

організаціями, а також у міжнародних зв’язках. 
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Голова Правління Організації і члени Правління виконують свої повноваження і функції на 

громадських засадах.  

Витрати, обумовлені виконанням статутних зобов’язань, за рішенням Правління 

Організації можуть бути компенсовані за рахунок коштів Організації. 

Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях допускається лише за 

попередньою згодою Загальних зборів.  

Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Голови Правління) можуть бути 

оскаржені до Голови Правління. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 

днів з дня надходження.  

За результатами розгляду таких скарг Голова Правління може: 

 прийняти рішення з питань порушених у скарзі відповідно до своєї компетенції 

(повноважень); 

 прийняти рішення про скликання Загальних зборів, Правління Організації для вирішення 

порушених питань у скарзі по суті компетентним органом; 

 прийняти рішення про направлення скарги до Наглядової Ради для перевірки діяльності 

Організації в межах повноважень Наглядової Ради; 

 прийняти рішення про відмову у задоволені скарги на підставі відсутності вмотивованих 

підстав. 

 

Рішення, дії та бездіяльність Голови Правління можуть бути оскаржені на засіданнях 

Загальних зборів Організації. На цьому засіданні Загальні збори приймають рішення по даним 

скаргам.  

1.5. Директор 

Директор Організації є вищою посадовою особою в складі персоналу Організації, що 

безпосередньо підпорядкований Правлінню Організації та призначається на цю посаду або 

звільняється з неї за рішенням Правління Організації.  

До компетенції Директора належить вирішення покладених на нього обов’язків, крім 

питань, що належать до виключної компетенції Правління та Загальних зборів.  

До компетенції Директора Організації відноситься: 

 має право першого підпису фінансових документів, відкриває та закриває рахунки 

Організації в банківських установах; 

 укладає від імені Організації угоди, договори, тощо; 

 надає довіреності на право представництва інтересів Організації; 

 формує штат Організації, а також проводить підбір кадрів на підставі цього Статуту та 

внутрішніх процедур, затверджених Правлінням Організації; 

 затверджує штатний розклад Організації; 

 прийняття рішень про визначення форм, об'єктів, суб'єктів та обсяги благодійної допомоги; 

 вирішення питань організації поточного обліку та контролю, оформлення та своєчасне 

подання звітності; 

 підготовка пропозицій Загальним зборам щодо подальшого розвитку та вдосконаленню 

діяльності Організації;  

 затвердження бланків Організації; 
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 здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом або передані йому Правлінням 

та/або Головою Правління та/або Загальними зборами Організації;  

 директор підзвітний Правлінню, організовує виконання його рішень; 

 здійснює найм (прийом), переведення, звільнення працівників Організації, з урахуванням 

вимог, передбачених цим Статутом, а також укладання колективного договору від імені 

Організації; 

 заохочує працівників Організації, а також застосовує до них дисциплінарні стягнення; 

 створює тимчасові або постійно діючі органи (комісії, комітети) з числа компетентних 

працівників Організації для вирішення особливо важливих питань фінансової та 

господарської діяльності Організації; 

 підписує та подає від імені Організації претензії, позовні заяви (та відкликає їх) тощо; 

 підписує будь-які документи Організації; 

 за згодою Загальних зборів розпоряджається майном Організації; 

 затверджує кошторис витрат Організації; 

 представляє інтереси Організації у відносинах з органами та установами законодавчої, 

виконавчої влади, засобами масової інформації, підприємствами, організаціями, 

об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном; 

 вручає нагороди від імені Організації; 

 здійснює інші дії в межах, визначених Загальними зборами або визначені цим Статутом. 

Рішення Директора можуть бути оформлені у вигляді наказів або розпоряджень. 

1.6. Наглядова рада 

Наглядова Рада обирається Загальними зборами на строк 5 років. Наглядова Рада 

Організації може складатися з однієї особи – Голови Наглядової Ради. Наглядова Рада Організації 

здійснює контроль за фінансовою та Статутною діяльністю Організації. Члени Правління 

Організації не можуть бути членами Наглядової Ради. Перевірка діяльності Організації 

проводиться один раз на рік. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу на рік. 

Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більшості членів Наглядової Ради. Рішення 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової Ради. 

Наглядова Рада має право вимагати від посадових осіб Організації необхідні матеріали, 

бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення. 

Наглядова Рада складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед 

Загальними зборами. 

Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Наглядової Ради 

допускається лише за попередньою згодою Загальних зборів. 
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2. ОРГАНОГРАММА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОЛІТИКИ  

3.1. Фандрейзингова політика 

Політика визначає Фандрейзинг як: процес залучення грошових коштів та інших ресурсів 

(людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити самостійно, 

та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілом за стратегічними 

напрямами діяльності ВОЛНИ з метою реалізації її місії.  

Завдання Фандрейзингу: 

 пошук потенційних донорів; 

 обґрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних донорів та рівнем їх 

розуміння наших проблем; 

 постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримку і розвиток зв'язків); 

 формування громадської думки на користь підтримки діяльності організації чи колективу, 

збір листів підтримки, придбання авторитету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГЛЯДОВА РАДА 

КОНСУЛЬТАНТИ З МОБІЛІЗАЦІЇ, 

АДВОКАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТА ПРАВЛІННЯ 

ДИРЕКТОР 

БУХГАЛТЕР 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ- 

КОНСУЛЬТАНТИ ТА ЕКСПЕРТИ З 

ПРАВОВИХ ПИТАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПіАР 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКІ 

АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ 
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Методи Фандрейзингу: 

 екстенсивна стратегія — створення баз даних фондів і програм і віялова розсилка запитів 

або заявок; 

 інтенсивна стратегія — ретельне планування і підготовка проектів до стану одного 

безпрограшного варіанту і подача заявок на грант в ретельно підібраний фонд або програму. 

 

Грант — це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації для 

реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності. 

Фандрейзинг може проводитися як фахівцями самої організації, так і шляхом залучення 

зовнішніх фахівців з консалтингових фірм. У першому випадку мова йде про внутрішній 

менеджмент структури, коли розробкою і реалізацією стратегії пошуку фінансування 

співробітники організації займаються самостійно. У другому випадку пошук фінансування 

здійснюється за допомогою залучення професійних консультантів з Фандрейзингу. В даному 

випадку в цій ролі можуть виступати як незалежні експерти, так і спеціалізовані Фандрейзингової 

фірми. 

Перш ніж зупинитися на конкретному методі залучення коштів, необхідно визначити умови 

вибору цього методу: 

 врахувати тимчасові рамки; 

 скільки часу буде потрібно на залучення коштів за допомогою конкретного методу — 

планування, організація, здійснення і т. д.; 

 який відрізок часу з моменту збору коштів до моменту, коли вони надійдуть до організації; 

 попередньо оцінити ефективність даного методу і можливість з його допомогою зібрати 

необхідну суму організації; 

 прорахувати: про Витрати, які понесе організація під час збору коштів; 

 відображення даного виду діяльності на імідж і репутацію організації в місцевому 

співтоваристві і інших фінансуючих організацій; 

 можливі проблеми з податками; 

 як залучені кошти позначаться на бюджеті організації (фінансове планування); 

 оцінити наявні джерела фінансування (закордонний фонд, державні або місцеві органи 

влади тощо) і вибрати оптимальний з точки зору ефективності застосування вибраних 

методів. 

Можливими джерелами залучення ресурсів є: 

 компанії; 

 приватні особи; 

 фонди; 

 державні органи. 

 

Кожне з цих джерел може виступати як: 

 фінансовий спонсор; 

 спонсор на умовах бартеру; 

 інвестор; 

 грантодаюча організація; 

 меценат; 

 донор. 
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Різниця між донорами, меценатами та спонсорами полягає в наступному: 

Донори — це організації, в місії яких передбачено надання фінансової допомоги на конкурсній 

основі. 

Меценати — це благодійна допомога фізичних осіб на добровільній основі. 

Спонсори — це конкретна допомога юридичних та фізичних осіб на певних взаємовигідних 

умовах. 

 

Інструменти Фандрейзингу: 

 участь у спільних проектах і отримання цільового фінансування за програмами 

міжнародних організацій; 

 участь у проектах, фінансованих державою; 

 організація спеціальних заходів щодо збору коштів (благодійних вечорів, аукціонів, 

концертів, спортивних змагань); 

 залучення волонтерів; 

 особисті зустрічі; 

 використання ресурсів Інтернету; 

 краудфандинг;  

 реклама; 

 розсилка листів подяки; 

 залучення членських внесків в організацію або шлях самофінансування; 

 інші. 

 

Етапи Фандрейзингу: 

 написання бізнес-плану проекту; 

 написання спонсорської пропозиції; 

 чітке визначення цільової аудиторії проекту задля подальшого визначення потенційних 

партнерів; 

 встановлення таких взаємовідносин з партнерами, які задовольняють інтереси обох сторін; 

 правильне закриття проекту (включає в себе роботу з партнерами після закінчення проекту 

для створення можливості подальшої довгострокової співпраці); 

 

Загальне керівництво роботою по реалізації політики фандрейзингу в організації ВОЛНА 

здійснює директор. 

Відповідальність за реалізацію політики фандрейзингу в організації ВОЛНА несуть 

Правління, директор, координатор з організаційного напрямку. 

3.2. Кадрова політика 

У виконанні вимог, встановлених політикою, беруть участь члени Правління, директор та 

керівники напрямків, зайняті в діяльності з управління персоналом. 

Цей документ затверджується директором ВОЛНА. Зміна статей документа знаходиться в 

компетенції директора ВОЛНА за поданням консультанта з організаційного розвитку та 

погодженням Правління. 

Стратегічні цілі і завдання організації ВОЛНА у сфері управління персоналом 
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Кадрова політика першочергово передбачає формування стратегії управління персоналом, яка 

враховує стратегію діяльності ВОЛНА. Стратегія управління персоналом ВОЛНА передбачає: 

 визначення цілей управління персоналом, тобто при прийнятті рішень в сфері управління 

персоналом повинні бути враховані як економічні аспекти (прийнята стратегія управління 

персоналом), так і потреби і інтереси персоналу (гідна оплата та умови праці, можливості 

розвитку і реалізації здібностей працівників тощо); 

 формування ідеології і принципів кадрової роботи, тобто ідеологія кадрової роботи 

повинна бути відображена у вигляді внутрішніх організаційних документів і 

реалізовуватися в повсякденній роботі усіма керівниками. Цей документ повинен являти 

собою набір етичних норм, що не підлягають порушення в роботі з кадрами компанії. У 

міру розвитку організації і зміни зовнішніх умов він може уточнюватися; 

 визначення умов для забезпечення балансу між економічною і соціальною ефективністю 

використання трудових ресурсів організації. 

Стратегія управління персоналом визначається стратегією організації ВОЛНА і є 

центральною самостійною функцією. Зайняті в організації ВОЛНА працівники розглядаються як 

самостійні ресурси, за допомогою яких, в залежності від їх якості і здібностей, можна вирішувати 

різні завдання, що виникають в умовах розвитку організації ВОЛНА, в т.ч. надання та підтримку 

працездатності необхідного для організації персоналу. В даному випадку стратегія кадрової 

політики залежить від наявних або потенційних кадрових ресурсів. 

Структура кадрової політики 

Об'єкти кадрової політики - це співробітники організації і їх потенціал, а також правові 

норми і правила, що встановлюються по відношенню до персоналу.  

Суб'єкт кадрової політики – це директор організації, активний учасник кадрових процесів, 

наділений правами і відповідальністю,  

Елементи кадрової політики організації: 

 стиль керівництва; 

 філософія організації; 

 правила внутрішнього розпорядку; 

 колективний договір; 

 Статут організації. 

 

Кадрова політика охоплює наступні сфери: 

 своєчасне формування штату працівників і їх професійна підготовка; 

 розподіл персоналу за сферами зайнятості і видам діяльності; 

 раціональне використання праці працівників та їх стимулювання; 

 розвиток комплексної системи управління людськими ресурсами. 

 

Кадрова політика передбачає ефективну систему управління персоналом організації ВОЛНА. Для 

реалізації даного завдання передбачається впровадження до функціоналу суб’єкта кадрової 

політики таких функцій: 

1. Планування трудових ресурсів - визначення потреби в кадрах в залежності від стратегії 

розвитку організації ВОЛНА; 

2. Створення резерву персоналу, підбір кандидатів, визначення груп резерву; 

3. Створення комісії для відбору кандидатів за результатами аналізу поданих документів; 
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4. Оформлення трудових контрактів; 

5. Оцінка трудової діяльності кожного працівника; 

6. Переклад, підвищення, зниження, звільнення співробітника в залежності від результатів праці; 

7. Профорієнтація і адаптація - введення нових працівників в колектив; 

8. Управління дисципліною; 

9. Управління організацією діяльності персоналу; 

10. Правове забезпечення трудових відносин. 

 

Регламентація кадрової політики 

У організації ВОЛНА вже діють або підлягають розробці та впровадженню за необхідністю 

наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 правила внутрішнього розпорядку; 

 положення про порядок оплати праці співробітників; 

 положення про преміювання працівників; 

 колективний договір; 

 положення про соціальні гарантії працівників; 

 штатний розклад; 

 посадові інструкції. 

Кадрова політика будується на наступних принципах: 

 врахування інтересів Правління, керівників, найманих працівників і суспільства і їх взаємна 

відповідальність; 

 пріоритет потребам розвитку організації ВОЛНА; 

 пріоритет власним людських ресурсів; 

 ділове партнерство між директором та найманими працівниками; 

Складовими функціональними блоками кадрової політики організації ВОЛНА є: 

1. Аналіз і формування зовнішнього ринку праці. 

2. Кадрове планування. 

3. Пошук, відбір і найм, обліково-звітна кадрова робота. 

4. Професійне навчання, підготовка і розвиток персоналу. 

5. Робота з управління персоналом. 

6. Оцінка роботи персоналу. 

7. Оптимізація чисельності персоналу. 

8. Управління витратами на персонал. 

9. Робота з охорони праці та здоров'я працівників. 

10. Робота із забезпечення належних соціально-побутових умов трудової діяльності і життя 

працівників. 

11. Робота із забезпечення соціального партнерства, в тому числі робота з громадськими 

організаціями (жіночими, молодіжними, ветеранськими, профспілковими). 

12. Формування і управління корпоративною культурою. 

Загальне керівництво роботою по реалізації кадрової політики в організації ВОЛНА здійснює 

директор. 

Відповідальність за реалізацію кадрової політики в організації ВОЛНА несуть директор, 

координатори з напрямків, фахівець МІО. 
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3.3. Фінансова політика про закупівлі 

Загальні положення про організацію процедури закупівлі  

1. Набувач має призначити із числа своїх співробітників відповідальних осіб, які 

здійснюватимуть закупівлі. Копія наказу про визначення осіб, відповідальних за здійснення 

закупівель в організації Набувача. Всі рішення відповідальних осіб щодо процедур 

закупівель мають бути ретельно задокументованими.  

2. Набувачу суворо забороняється дробити на частини суму закупівель однотипних товарів на 

проектний рік або загальну вартість за проектний рік за послугою/видом діяльності 

затвердженого бюджету з метою уникнення проведення закупівлі за процедурою місцевих 

закупівель або конкурсних торгів.  

3. Вся документація, що стосується закупівель «Аналіз цін без додаткового документального 

підтвердження» та «Місцеві закупівлі» повинна бути додана до фінансового звіту Набувача. 

За результатами проведення закупівлі методом «Конкурсні торги (тендер)» до фінансового 

звіту достатньо надати копію протоколу з візою відповідного співробітника Організації. 

4. Запит цінових пропозицій або Оголошення мають містити наступну інформацію:  

5. Специфікацію (технічні вимоги до предмета закупівлі) – детальний опис товарів, робіт та 

послуг, які необхідно закупити. Не допускається зазначати посилання на фірмові 

найменування, номери по каталогу, або аналогічні класифікації у специфікації1. Винятки з 

даного правила мають бути погоджені з Організацією перед здійсненням запиту на 

отримання комерційних пропозицій або публікацією оголошення. Погодження 

Організацією має здійснюватись на основі поданого Набувачем листа (та підтверджуючих 

документів – за наявності), в якому мають міститись достатні аргументи на користь того, 

що посилання на фірмові найменування є необхідними. Якщо необхідно привести фірмове 

найменування, або назву моделі, або номер товару за каталогом конкретного виробника, 

щоб уточнити в іншому разі неповну специфікацію, слова «або еквівалент» повинні бути 

додані після такого посилання. Специфікація повинна дозволяти прийняття пропозиції на 

товари, які мають подібні характеристики і забезпечують результати, які є еквівалентними 

або кращими за ті, які необхідні;  

6. Кваліфікаційні вимоги до учасників (наприклад, досвід роботи постачальника на ринку, 

наявність матеріально-фінансової спроможності у постачальника, наявність ліцензій, 

дозволів у постачальника на здійснення відповідного виду діяльності, тощо). Такі вимоги 

мають передбачати залучення якомога ширшого кола учасників за відповідною 

процедурою закупівлі. Виключення з даного правила мають бути належним чином 

обгрунтовані.  

7. Інформація щодо можливості визначення вартості товарів робіт, послуг під час здійснення 

закупівель має бути представлена в одиницях виміру, які дозволяють однозначно порівняти 

пропозиції потенційних учасників (кілограми, упаковки (кількість в упаковці), літри, тощо). 

Рішення про придбання товарів, робіт, послуг має базуватися на чіткому та точному описі 

товарів, робіт, послуг, які буде придбано. 

8. Не допускається приймати рішення про придбання товарів, робіт, послуг у постачальника, 

в штаті (або серед засновників/учасників) якого наявні особи, що є пов’язаними з іншими 

потенційними постачальниками (службово-підпорядковані; одна й та сама особа займає 

одночасно посади в різних потенційних постачальниках; особи, що пов'язані матеріальними, 

сімейними, дружніми стосунками, тощо). Якщо конфлікт інтересів наявний та 

підтверджується документально, такі учасники повинні бути дискваліфіковані. Якщо після 

дискваліфікації пов‘язаних осіб кількість пропозицій є достатньою (як мінімум 3) для 
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проведення відповідного методу закупівлі, тоді Комітетом розглядаються допущені до 

оцінки пропозиції учасників та обирається переможець закупівлі. Якщо після 

дискваліфікації учасників кількість пропозицій не є достатньою для прийняття рішення, 

тоді дана закупівля переоголошується.  

9. За придбані товари, роботи, послуги має сплачуватись розумна сума (яка визначається, 

наприклад, на основі порівняння цінових пропозицій і ринкових цін).  

10. Набувач веде належний облік та документування надходжень та використання придбаних 

товарів, робіт, послуг, характер та обсяги пропозицій від потенційних постачальників 

товарів, робіт, послуг, і підстави укладання угод та здійснення замовлень.  

11. Набувач повинен зберігати всю документацію по закупівлях протягом 7 років після дати 

останньої виплати, що відбулась на підставі Грантової Угоди.  

 

4. ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДКИ 

4.1. Про членство в організації 

Положення про членство організації «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю 

(ВОЛНА)» (далі – Організація) розроблено на підставі Статуту. 

Положення про членство в Організації визначає порядок набуття та припинення членства в 

Організації, права та обов’язки членів Організації. 

Учасниками (членами) Організації є його засновник, інші фізичні та юридичні особи, що 

вступили до Організації в установленим Статутом та цим Положенням порядку.  

Засновником Організації є фізична особа, яка прийняли рішення про створення Організації.  

Учасниками (членами) Організації можуть стати як юридичні особи будь-якої організаційно-

правової форми, так і фізичні особи, які досягли 18 років. 

Не можуть бути Учасниками (членами) Організації органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи публічного права.  

Учасником (членом) Організації може стати особа, яка визнає Статут Організації та виявила 

бажання брати участь у досягненні мети та виконанні завдань Організації. 

Членство в Організації є добровільним. 

Членство в Організації є фіксованим. 

Всі Учасники (члени) Організації мають рівні права.    

  

Права та обов’язки членів Організації «ВОЛНА» 

Учасники (члени) Організації мають право: 

отримувати вичерпну інформацію про її діяльність; 

брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;  

бути обраними до органів Організації;  

брати участь в роботі Організації;  

вийти у встановленому порядку із Учасників (членів) Організації;  

набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 

 

Учасники (члени) Організації зобов'язані: 

дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту, локальних актів 

Організації, рішень Загальних зборів Учасників (членів) Організації або засновника 

Організації; 
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дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Організації, норм моралі та етики, не 

допускати вчинення дій, що призводять або можуть призвести до погіршення репутації 

Організації, неможливості досягнення мети та завдань Організації; 

учасникам (членам) Організації забороняється вчиняти дії, які перешкоджають або можуть 

перешкодити досягненню мети та завдань Організації тощо; 

дбайливо ставитися до майна Організації;  

брати особисту участь у досягненні мети та завдань Організації;  

своєчасно сплачувати вступні та членські внески;  

виконувати інші обов'язки, що випливають з чинного законодавства України, цього 

Статуту та локальних актів Організації. 

 

Порядок набуття, припинення членства в організації «ВОЛНА»  

Прийняття в Учасники (члени) Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка 

бажає вступити до Організації, яка розглядається Загальними Зборами Учасників (членів) 

Організації.  

Особа приймається в Учасники (члени) Організації в разі підтримання рішення ¾ 

Учасників (членів) Загальних Зборів Організації про прийняття такої особи до складу Учасників 

(членів) Організації. 

 

Учасник (член) Організації може вибути з Організації у випадках: 

добровільного виходу з Організації на підставі поданої письмової заяви; 

примусового виключення з Учасників (членів) Організації. 

 

Добровільний вихід з Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка бажає вийти 

з Організації.  Заява Учасника (члена) Організації розглядається Загальними зборами Учасників 

(членів) Організації. Схвальне рішення з такого питання приймається за умови, що за нього 

проголосувало не менш 50% Учасників (членів) Організації та засновник Організації. 

Особа може бути примусово виключена з Організації у випадку порушення вимог цього 

Статуту, систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Організації, аморальної 

поведінки або у разі, коли подальше перебування такої особи в лавах Учасників (членів) 

Організації загрожує погіршенню репутації Організації. 

Виключення з Учасників (членів) Організації здійснюється рішенням Загальних зборів 

Учасників (членів) Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менш 50% Учасників 

(членів) Організації та засновник Організації. 

 

Асоційоване членство «ВОЛНА»  

Асоційованими Учасниками (членами) Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які 

досягли 18 років та юридичні особи приватного права, які підтримують мету, завдання та напрями 

діяльності Організації, визнають її Статут та прийняті до складу асоційованих Учасників (членів) 

Організації в порядку, визначеному цим Статутом. 

 

Юридична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає 

Правлінню: 

письмову заяву про вступ до Організації; 

витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Організації; 

рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації; 
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інформацію про свою діяльність. 

Фізична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає 

Правлінню: 

письмову заяву про вступ до Організації; 

рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації; 

 

Рішення про прийняття до складу асоційованих Учасників (членів) Організації 

здійснюється Правлінням Організації. Якщо заява кандидата на вступ до асоційованих Учасників 

(членів) Організації не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.  

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право дорадчого голосу на засіданні Загальних 

зборів Організації, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму Загальних 

зборів та їх правомочність. 

Асоційований Учасник (член) Організації може припинити участь в Організації в будь-який 

момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення участі в Організації є дата подачі заяви.  

Асоційована участь (членство) в Організації автоматично припиняється в разі: 

визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним; 

смерті або оголошенням фізичної особи померлою; 

припинення юридичної особи. 

 

Правління Організації має право виключити асоційованого Учасника (члена) Організації зі складу 

асоційованих Учасників (членів) Організації у випадках:  

якщо діяльність асоційованого Учасника (члена) Організації суперечить меті Організації, 

перешкоджає її досягненню; 

систематичного порушення ним вимог Статуту;  

одноразового вчинення таким учасником дій або бездіяльності, які дискредитують 

Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;  

систематичного невиконання рішень Загальних зборів Організації або відмови від їх 

виконання; 

прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення; 

відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство асоційованого Учасника (члена) 

Організації; 

несплаті вступного та членського внесків;  

ліквідації асоційованого Учасники (члена) як юридичної особи без правонаступництва. 

 

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право:  

одержувати інформацію про діяльність Організації; 

вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 

оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації; 

припиняти свою участь в Організації; 

стати Учасником (членом) Загальних Зборів Організації. 

 

Асоційовані Учасники (члени) Організації зобов`язані:  

дотримуватись положень Статуту; 

виконувати рішення керівних органів Організації; 

сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;  

своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організацією; 
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проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації;  

популяризувати ідеї та цілі Організації, сприяти підвищенню престижу та ділової репутації;  

утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам, репутації та іміджу 

Організації та її Учасникам (членам). 

 

Асоційований Учасник (член) Організації може стати Учасником (членом) Організації 

через 36 місяців після набуття асоційованого членства, за поданням Правлінням Організації 

кандидатури та за умови прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Учасників (членів) 

Організації та засновником. 

 

4.2. Положення про управління проектами 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  

Це Положення визначає проект як: інвестування фінансових та людських ресурсів ВОЛНИ 

для здійснення протягом певного періоду часу низки взаємопов'язаних заходів за стратегічними 

напрямами діяльності ВОЛНИ з метою реалізації її місії.  

Під час розробки та втілення проектів ВОЛНА дотримується механізму, який визначається 

як цикл проектної діяльності та складається з кількох етапів. Цикл розпочинається з ініціації 

проекту – початкової ідеї, яка заснована на місії, баченні, робочих підходах та основних цінностях 

ВОЛНИ. Наступний етап – планування проекту. Третій етап передбачає безпосередню реалізацію 

проекту, під час якої здійснюється безперервний процес моніторингу діяльності аж до завершення 

проекту. Оцінка проектної діяльності та звітність відбувається після завершення проекту.  

 

Кожен проект, який втілюється ВОЛНОЮ, характеризується:  

 спрямованістю на досягнення конкретної мети. Мета проекту є його рушійною силою, і всі 

зусилля, що докладаються до його планування та реалізації, спрямовані на її досягнення. 

Мета має бути спрямована на виконання стратегічних цілей ВОЛНИ, задокументованих у її 

Стратегічному плані. Досягнення мети здійснюється відповідно до цінностей ВОЛНИ, 

також визначених у Стратегічному плані; 

 координованим виконанням пов’язаних між собою дій. Співробітники ВОЛНИ 

забезпечують високий рівень синхронізації виконання різних завдань. Тому проект 

розглядається як система, яка складається з пов’язаних між собою частин;  

 чіткими часовими рамками, проект виконується протягом певного проміжку часу і має 

чітко окреслені початок і завершення. Під час виконання проекту значні зусилля 

спрямовані саме на те, щоб його було завершено у намічений строк. Тому для кожного 

проекту розробляються календарні (робочі плани), де зазначається час початку і закінчення 

робіт, які передбачаються проектом; 

 наявністю бюджету, проект реалізується за наявності бюджетних коштів, які надаються 

донорами і партнерами ВОЛНИ на забезпечення ресурсних потреб фінансування проекту, 

що відповідають його масштабам, змісту та строкам виконання;  

 наявністю чітко визначених зацікавлених сторін, включаючи цільову аудиторію та 

бенефіціарів;  

 встановленою системою моніторингу та оцінювання (для підтримки управління 

продуктивністю);  

 унікальністю, під час виконання проекту Благодійної організації спрямовує людські та 

фінансові ресурси на втілення неповторних та креативних заходів. 
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Ініціація проекту 

Ініціація проекту – це пропонування загальної ідеї проекту, яка відповідає стратегічним 

цілям ВОЛНИ. Ініціація проекту може здійснюватися членами Правлінням, працівниками 

Виконавчої дирекції, організаціями-членами ВОЛНИ, регіональними координаторами.  

На етапі ініціації має бути сформульована ідея проекту та його основна мета. Загальна мета 

визначає довгострокові вигоди для суспільства та зацікавлених груп. ВОЛНА визначає мету згідно 

з її Стратегічним планом. 

На етапі ініціації ідея проекту обговорюється на нараді за участі усіх зацікавлених 

представників ВОЛНИ та, за необхідності, її партнерів. Нарада проводиться за ініціативи 

ініціатора проекту, який презентує ідею, обґрунтовуючи її можливий вплив з урахуванням місії та 

бачення ВОЛНИ. 

За результатами наради працівники Виконавчої дирекції здійснюють аналіз контексту, в 

якому може бути втілена проектна ідея, та попередній аналіз проблеми, на вирішення якої будуть 

направлені проектні ресурси. Працівники Виконавчої дирекції мають оцінити діяльність основних 

агентів в цьому контексті, роботу інституцій та наявність матеріальних ресурсів. На етапі ініціації, 

має бути здійснений збір та аналіз повної та достовірної інформації шляхом попередніх 

досліджень, експертних опитувань та інтерв’ю, необхідних для підготовки подальшої розробки 

проекту.  

На цій стадії працівники Виконавчої дирекції відтворюють повну картину суб’єктів, які 

входять до цільової аудиторії проекту: - груп інтересів; - державних інституцій; - організацій 

громадянського суспільства. 

Для кожного проекту має бути створений профіль зацікавлених сторін, а також на кого 

проект може здійснити позитивний чи негативний вплив. Бажаним є проведення консультацій із 

зацікавленими сторонами, який включає в себе збір необхідної інформації або даних. 

На етапі ініціації також відбуваються консультації з потенційними грантодавцями, для 

сприяння концептуалізації майбутнього проекту та створення платформи для того, щоб ділитись 

емпіричним досвідом та знаннями. В результаті цих консультацій, Виконавча дирекція складає 

попередню оцінку ресурсів і витрат на реалізацію потенційного проекту та встановлює можливі 

механізми його фінансування.  

За результатами наради Виконавча дирекція пропонує Виконавчому директору концепцію 

або декілька альтернатив втілення ідеї, які оцінюються на предмет релевантності, ефективності та 

креативності відповідно до форми (Додаток 1). Виконавчий директор має визначити доцільність та 

актуальність ідеї проекту й ухвалити рішення щодо подальшого використання ініційованої ідеї.  

Заповнення відповідної форми не є обов‘язковим, якщо проект відповідає операційному плану 

ВОЛНИ на рік.  

У випадку, якщо ідея проекту визнана Виконавчим директором недоцільною та 

неактуальною, подальша робота над ідеєю проекту припиняється і може бути відновлена за 

обставин, які вплинуть на актуальність напрацьованої ідеї. У разі незгоди ініціатора ідеї проекту з 

визнанням її недоцільною та неактуальною, ініціатор може оскаржити таке рішення до Правління. 

У випадку, якщо ідея проекту визнана доцільною та актуальною, Виконавчий директор 

призначає ініціатора ідеї проекту або відповідального працівника Виконавчої дирекції керівником 

проекту та доручає йому здійснити заходи з планування проекту, про що також ставиться до 

відома Правління. 

 

Планування проекту 
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На етапі планування співробітниками Виконавчої дирекції під керівництвом керівника 

проекту розробляється загальна стратегія реалізації проекту: мета, конкретні завдання, очікувані 

результати, найбільш ефективні формати заходів для їх досягнення.  

На етапі планування встановлюються дати початку і завершення проекту, загальний 

бюджет та бюджети заходів, технічні параметри, внутрішні цілі, тобто значні проміжні 

результати-події (індикатори), вчасне виконання яких дасть змогу досягти загальної мети проекту.  

На етапі планування проекту відбувається структуризація проекту шляхом розробки 

робочої та витратної структур проекту. Структуризація проекту передбачає визначення діапазону 

робіт, що їх необхідно виконати, відповідальних за ці роботи (проектна команда), виконання 

основних кроків для організації проекту, розподіл основних завдань між виконавцями, 

встановлення комунікаційних зв’язків.  

Робоча та витратна структури проекту ґрунтуються на стратегії проекту та становлять 

каркас системи управління проектом. У ній поєднуються обсяг робіт, організаційна структура і 

персональна відповідальність на кожному рівні планування, контролю змін, ресурсів, витрат, 

якості, матеріалів, інформації, аналізу та звітування.  

Робоча та витратна структура розробляється керівником проекту. В них має бути 

представлений графік виконання проекту, визначена кількість необхідних людських та 

організаційних ресурсів для досягнення проектних цілей, проекти бюджету і фінансового плану. 

Робоча та витратна структури проекту затверджуються Виконавчим директором.  

Робоча структура проекту (надалі – РСП) – розробляється з метою логічного розподілу усіх 

робіт для втілення проекту і подається у графічному вигляді як розбивка основних видів 

діяльності. Графік планування діяльності має містити наступні елементи: перелік видів діяльності, 

порядок і строк їх виконання, розподіл обов’язків між проектною командою. РСП створюється за 

допомогою поділу проекту на основні елементи, частини, послуги на логічній основі. Ці елементи, 

в свою чергу, поділяються на свої компоненти, і цей процес повторюється доти, доки на нижчому 

рівні РСП, елемент можна поділити на роботи, які мають виконуватись окремими членами 

проектної команди.  

Витратна структура проекту (надалі – ВСП) передбачає розробку фінансової частини 

проектної заявки. Облік затрат виконується керівником проекту та узгоджується з фінансовим 

менеджером-бухгалтером.  

На основі обліку витрат складається попередній бюджет проекту, який має включати опис 

товарів, робіт, послуг, які будуть надаватися під час проекту, їх орієнтовну вартість. Орієнтована 

вартість товарів, робіт  та послуг, необхідних для ефективної реалізації проекту має бути 

визначена на основі середньої ринкової вартості шляхом вивчення ринку.  

Стратегія проекту, РСП та ВСП є основою для заповнення змістовної частини проектних 

заявок, що подаються ВОЛНОЮ потенційним донорам проекту. Змістовна частина проектної 

заявки, відповідно до стандартів та вимог донорської організації, як правило, має включати 

наступні елементи: обґрунтування актуальності проекту, детальний опис його мети, цілі та 

завдання, цільова аудиторія, перелік можливих партнерів, основні заходи та їх бюджет, орієнтовна 

тривалість.  

Змістовні частини проектних заявок заповнюються працівниками Виконавчої дирекції під 

керівництвом керівника проекту та затверджуються Виконавчим директором. 

Бюджет проекту – це фінансовий документ, що дозволяє планувати витрати грошових 

коштів для досягнення цілей проекту. Бюджет складається за встановленою донором формою і є 

основою для розподілення витрат за проектом. Бюджети проектів повинні мати розподілення за 

часовими періодами (місяць, квартал та інше) та відповідати вимогам проекту.  
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При складанні бюджету проекту враховується те, що він повинен розглядатися в сукупності 

з бюджетами інших проектів ВОЛНИ.  

Можливість внесення змін до бюджету визначається грантовою угодою і фіксується 

письмовим дозволом донора або здійснюється за його пропозицією. ВОЛНА може вносити зміни 

до бюджетів своїх проектів за умови погодження донора при суттєвих змінах в проектній 

діяльності. Суттєвими змінами вважаються наступні: - зміни у складі проектної команди; - зміна 

виду чи кількості заходів в рамках проекту; - перерозподіл коштів за категоріями бюджету у 

розмірі більшим за 10%; - продовження строку виконання проекту з/без виділення додаткових 

коштів; - перегляд розподілу коштів між завданнями проекту; - потреба у додатковому 

фінансуванні; - потреба в укладення контрактів або субконтрактів на виконання будь-якої роботи 

за даним проектом, якщо такі контракти або субконтракти не були включені до затвердженого 

бюджету гранту. 

 

Реалізація та моніторинг проекту 

Реалізація проекту розпочинається після отримання офіційного підтвердження від донорів 

про надання грантових коштів на його реалізацію. 

У тому випадку, якщо проект потребує співвфінансування від інших донорів, Виконавчий 

директор може прийняти рішення про відстрочення його реалізації, узгодивши дату початку 

проекту з донором, що вже надав грантові кошти для його реалізації.  

 

На етапі реалізації проекту здійснюється:  

- досягнення цілей проекту згідно з планом розробленим на стадії планування; 

- ефективне управління наявними ресурсами; - проведення заходів, передбачених планом 

реалізації проекту;  

- моніторинг проектної діяльності та коригування планів реалізації проекту.  

 

З членами проектної команди (виконавцями за проектом) укладаються договори на надання 

відповідних послуг за проектом, про що видаються відповідні накази.  

В рамках проектної діяльності ВОЛНА здійснює передбачені проектом активності, 

організовує публічні заходи та розробляє й презентує матеріали, які демонструють результати 

проекту (публікації).  

Результати проекту готуються членами проектної команди під керівництвом керівника 

проекту. За необхідності до підготовки результатів можуть долучатися зовнішні експерти та 

організації-партнери.  

Зміст публікацій за проектом має відповідати Стратегічному плану ВОЛНИ та 

корелюватися з її проектною діяльністю. 

Редагування публікацій та підготовка їх до друку здійснюється керівником проекту спільно 

з ПР - менеджером  

Затвердження остаточної редакції результатів (публікацій) здійснюється Виконавчим 

директором. 

Публікації ВОЛНИ готуються українською мовою. За необхідності готується переклад 

англійською або іншими іноземними мовами.  

Публічні заходи ВОЛНИ мають забезпечувати досягнення стратегічних цілей ВОЛНИ та 

відповідати цілям проектної діяльності й Комунікаційній стратегії. В рамках реалізації проектної 

діяльності ВОЛНА прагне розробити та впровадити такі форми публічних заходів, що підвищують 

ефективність проектів та забезпечують укріплення й впізнаваність бренду ВОЛНИ.  
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Підготовка публічних заходів (підготовка місця проведення заходу, технічного та 

адміністративного забезпечення, розсилка запрошень, супровід та організація візитів 

гостей/учасників заходів, тощо) здійснюється програмним асистентом/офіс-менеджером. 

За необхідності до підготовки та проведення публічних заходів в рамках проекту залучаються 

члени проектної команди та ПР-менеджер.  

Під час публічних заходів використовується символіка ВОЛНИ та символіка донорів 

проекту (логотипи, банери, афіші, тощо), якщо інше не передбачається умовами грантової угоди.  

На етапі реалізації проекту здійснюється постійний моніторинг проектної діяльності, що 

представляє собою систематичний і постійний збір і аналіз інформації про хід реалізації проекту 

або програми з плином часу.  

За результатами моніторингу вживаються відповідні заходи у разі відхилень або 

виникнення проблем. Система контролю за змінами поширюється на всі елементи плану, а саме 

робочої та витратної структур проекту. За рахунок моніторингу, під час реалізації проекту, 

визначаються сильні та слабкі сторони проекту або програми. Моніторинг використовується для 

забезпечення зацікавлених осіб і донорів достатньою інформацією, для здійснення належної 

звітності за результатами реалізації проекту.  

Моніторинг здійснюється шляхом поточної звітності, яка охоплює фізичний хід реалізації 

проекту (результати), можливий вплив і ефект проекту на суспільний контекст.  

Внутрішні проміжні звіти за проектом або доповідь по стану реалізації проекту готуються 

наприкінці кожного місяця реалізації проекту членами проектної команди. Звіти/доповіді мають 

інформувати зацікавлені сторони реалізації проекту з точки зору витрат, використання ресурсів, 

здійснення діяльності, досягнення результатів і управління ризиками, документувати результати 

та проблемні моменти впродовж реалізації проекту. Проміжні звіти разом з можливими 

пропозиціями щодо коригування робочих планів проекту надаються/доповідаються членами 

проектної команди керівнику проекту, який їх аналізує, визначає стан реалізації проекту, окреслює 

коло проблем, які перешкоджають, або можуть потенційно перешкоджати проектній діяльності.  

Узагальнений внутрішній проміжний звіт за проектом керівник проекту виносить на 

обговорення під час нарад, які проводяться за участю Виконавчого директора.  

На підставі внутрішніх проміжних звітів та висновків керівника проекту Виконавчий директор 

затверджує зміни до плану реалізації проекту з метою максимізувати ефективність проектних 

заходів, та мінімізувати можливі відхилення від намічених цілей та завдань проекту. У разі 

внесення змін до витратної структури проекту, внесення змін має  узгоджуватися з фінансовим 

менеджером-бухгалтером. У випадку вагомих змін, вони мають бути узгоджені з донором проекту.  

Документування реалізації проекту та його моніторинг може здійснюватися з 

використанням відповідного програмного забезпечення.  

Проміжні звіти, які складаються під час моніторингу, використовуються під час оцінювання 

проектної діяльності та складання фінальної звітності.  

 

Оцінювання та звітування 

Після завершення проекту ВОЛНА здійснює оцінювання діяльності та результатів даного 

проекту. Проектна команда має підготувати необхідну внутрішню звітність, а також зовнішню 

звітність перед донорами та цільовою аудиторією.  Для підготовки фінальної звітності можуть 

використовуються результати та матеріали моніторингу, який відбувався під час реалізації 

проекту. Остаточний оціночний звіт з виконання проекту має презентувати досягнуті результати 

та їхню ефективність. 
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Проект вважається успішним, якщо його цілі досягнуто у передбачений строк, результати 

проекту відповідають встановленим вимогам щодо обсягів та якості і їх вартість не перевищує 

запланованої у бюджеті. Як головний параметр якості проекту постає якість продукту, що є 

результатом виконання проекту та відповідає як загальній меті та цілям, затвердженим на стадії 

ініціації проекту.  

 

Основні критерії оцінювання:  

 відповідність цілей проекту до проблем, які були адресовані, і до суспільно-економічного 

контексту, в якому проводилась проектна діяльність;  

 якість підготовки проекту і його дизайну (тобто процесу планування проекту); 

 продуктивність, яка визначається, наскільки ресурси інвестовані в проект були ефективно 

використані на досягнення поставлених цілей з точки зору якості досягнутих результатів; 

 ефективність, яка визначається оцінкою вигод, які цільові групи отримали внаслідок 

реалізації проекту, а також наскільки проектна діяльність сприяла стратегічному розвитку 

ВОЛНИ;  

 визначення впливу (impact) проекту на широкий загал та здатність призвести суспільні 

зміни відповідно до бачення та цінностей задекларованих ВОЛНОЮ у її Стратегічному 

плані;  

 життєздатність (sustainability) проекту, яка оцінюється можливістю існування 

довгострокових впливу та вигод для цільових груп навіть після офіційного завершення  

 

Фінальні звіти щодо виконання проекту разом з попередніми висновками щодо його 

оцінювання готуються членами проектної команди (в т.ч. фахівцем з МІО) під керівництвом 

керівника проекту.  

Фінансові звіти готуються керівником проекту спільно з фінансовим менеджером – 

бухгалтером. 

Фінальне оцінювання проекту проводиться Правлінням за поданням/доповіддю Виконавчого 

директора або керівника проекту.  

Перед поданням донорам усі звіти затверджуються Виконавчим директором, що засвідчується 

його підписом та печаткою ВОЛНИ.  

Проект вважається завершеним лише у випадку прийняття донором фінальних звітів щодо 

виконання проекту, якщо інше не передбачено грантовою угодою.  

 

4.3. Положення про комунікацію  

Положення про комунікації БО «БФ «ВОЛНА» (далі ВОЛНА) спрямоване на створення 

комунікаційного простору для обміну інформацією, просування політики ВОЛНА (інтересів 

людей, які живуть із наркозалежністю, далі ЛЖН), та включає дії для здійснення внутрішньої та 

зовнішньої взаємодії між: 

- членами об'єднання ВОЛНА, асоційованими членами ВОЛНА, Правлінням, керівництвом, 

центральним апаратом, РП (регіональними представництвами); 

- між ВОЛНА та організаціями-партнерами (самоорганізаціями, громадськими організаціями); 

- між ВОЛНА і органами державної влади та представниками донорських організацій; 

- між ВОЛНА і ЗМІ; 

- між БО «БФ «ВОЛНА» та суспільством (громада, представники правоохоронних органів, 

медичні працівники); 

- між представниками ВОЛНА і представниками людей, яких торкнулась проблема вживання ПАР. 
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Мета: сформувати стійкий комунікаційний простір, що дозволяє накопичувати і просувати 

в маси всю нову, аналітичну інформацію, що стосується діяльності БО «БФ «ВОЛНА» її 

стратегічних завдань та статутних цілей. Також, положення націлено на, популяризація місії 

об'єднання БО «БФ «ВОЛНА» в рамках прихильності філософії «Зниження шкоди», формування 

нової наркополітики у відповідності кращим Європейським практикам, та іншим завданням 

затвердженими у Статуті БО «БФ «ВОЛНА»; 

Завдання: 

• створити базу надійних партнерів для підтримки та зміцнення свого іміджу як організації. 

• створення нових механізмів інформаційної взаємодії з партнерами НГО та спільнот; 

• збір та розповсюдження аналітичних, довідкових видів інформації та іншого фактажу 

першорядних матеріалів (необхідного для отримання компетентної, науково обґрунтованої 

інформації, що стосується різних аспектів діяльності організації БО «БФ «ВОЛНА» та 

безпосередньо проблеми наркозалежності). 

• формування пізнаваності бренду, виділення серед конкурентів, створення додаткової 

репутаційної вартості;  

• формування у ЗМІ репутації фахівців організації як професійних експертів у галузі, 

• збільшення кількості і якості некомерційних згадок в ЗМІ БО “БФ “ВОЛНА” та її 

провідних фахівців,  

• створення пулу лояльних журналістів 

• збільшення охоплювання аудиторії за рахунок комунікаційних каналів 

• залучення нових членів 

• забезпечення прозорості виборів та прийняття рішень 

Основні принципи комунікації БО «БФ «ВОЛНА»: 

• Повна відкритість та прозорість всіх процесів, що відбуваються всередині ВОЛНА; 

• Оперативне інформування членів ВОЛНА та дружніх спільнот шляхом створення та 

підтримки комунікаційного забезпечення (розсилання, інтернет-сайт, соціальні мережі, сторінки 

груп в ФБ, форум, друковані видання та інші). 

• Регулярне інформаційне партнерство на міжнародному рівні зі спільнотою ЛЖН. 

  

 Провідними напрямками інформаційної та комунікаційної діяльності БО «БФ ВОЛНА 

визнається розвиток внутрішніх та зовнішніх комунікацій. 

1. Розвиток внутрішніх комунікацій. 

Напрямок передбачає:  

• покращення інформаційного обміну та спілкування між членами БО «БФ « ВОЛНА» 

• наявності стабільного зворотного зв'язку між членами команди ВОЛНА; 

• моніторинг інформаційних потреб ЛЖН / ЛВН / ЗПТ в регіонах; 

• логістична, технічна організація та координація проведення робочих зустрічей ВОЛНА; 

• обговорення, організація та проведення спільних заходів (включення в діючі акції, проекти 

і т. і.). 

• формування механізму отримання інформації від РП ВОЛНА 

 

2. Розвиток зовнішніх комунікацій. 

Напрямок передбачає: 

• розвиток каналів комунікації; 

• взаємодію з ЗМІ (і іншими каналами, що забезпечують доступ до загальної аудиторії); 
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• взаємодію з державними структурами та міжнародними партнерами та донорами; 

• інформування стратегічних міжнародних партнерів і «загальну аудиторію» про діяльність 

ВОЛНА; 

• проведення інформаційних заходів з метою зміцнення іміджу та репутації ВОЛНА, 

розвитку спільних позицій; 

• комунікації з зовнішніми аудиторіями, які сприяють досягненню цілей ВОЛНА. 

 

3. Информаційний напрямок.  

Напрямок передбачає: 

• підтримка і розвиток інформаційних майданчиків для створення, акумулювання і 

просування ідеології ВОЛНА серед усіх зацікавлених суб'єктів і осіб, що мають вплив на ринку 

соціальних послуг і формування української наркополітики. 

• формування у ЗМІ репутації фахівців організації як професійних експертів у галузі, 

збільшення кількості і якості некомерційних згадок в ЗМІ ВОЛНА та її провідних фахівців, 

створення пулу лояльних журналістів; 

• формування механізму отримання інформації від окремих авторів з числа спільноти ЛЖН;  

• спільне використання друкованої періодики з партнерськими НУО та авторами з числа 

ЛЖН, членів ВОЛНА і ін. 

• популяризація діяльності ВОЛНА через партнерські інтернет ресурси (наркофоруми, 

наркопортали і т.і.) 

• залучення «френджурналістов» і співпраця з окремими ЗМІ; 

• популяризація місії ВОЛНА різними методами розміщення інформації з використанням 

піар-продукції. 

 

Функціональний статус засобів комунікацій ВОЛНА.  

Канали комунікації (джерела, майданчики): 

- робочі зустрічі для планування подальшої діяльності, зокрема стратегічне планування; 

- щорічний Форум ЛЖН; 

- круглі столи; 

- прес-конференції; 

- семінари, тренінги; 

- регіональні поіїздки з метою технічної підтримки; 

- внутрішня розсилка ВОЛНА udap_members, що є офіційним внутрішнім каналом 

комунікації, адміністрування та модерація повідомлень; 

- веб-сайт volna.in.ua є офіційним інформаційним ресурсом організації. Інформація 

вважається фінальною та готовою для поширення після узгодження з лінійним менеджером, веб-

сайт модерується адміністратором; 

- відкрита офіційна сторінка БО “БФ “ВОЛНА” в мережі Фейсбук знаходиться за посилання 

https://www.facebook.com/PUD.Ukraine/; 

- сторінка не має критеріїв по обмеженню доступу та являє собою відкриту тематичну 

інтернет-платформу для комунікації широкого кола користувачів, висвітлення важливих подій, 

новин та заходів. Сторінка модерується адміністратором; 

- закрита офіційна група організації в мережі Фейсбук знаходиться за посиланням 

https://www.facebook.com/groups/106252010067772/?notif_id=1523974668089507&notif_t=page_linke

d_group_activity&ref=notif та є сторінкою з обмеженим доступом до поширюваної інформації. 

Група має чіткі критерії відбору учасників та правила конфіденційності. Дана спільнота є 



28 
 

комунікаційною платформою, що об'єднує виключно ЛВН. Сторінка модерується адміністратором. 

Після отримання повідомлення про новий запит на участь у групі, адміністратор в 

індивідуальному порядку проводить бесіду та погоджує або не погоджує вступ кандидата. При 

цьому учасник попереджується про правила участі у групі та політику конфіденційності; 

- відкритий канал комунікації у  месенджері “Телеграмм” (@ назва каналу) являє собою 

платформу для миттєвого поширення інформації та комунікації учасників. Кандидат може 

долучитись до даного каналу лише після проходження процедури вступу до закритої групи в 

мережі Фейсбук. Даний канал дозволить ЛВН спілкуватися в режимі реального часу та коротко  

інформуватиме учасників про тематичні заходи, події та новини. Формат таких повідомлень 

містить підводку до новини та посилення на повний текст новини на сайті БО “БФ “ВОЛНА”; 

- закритий канал комунікації у  месенджері “Вайбер” є внутрішнім каналом комунікації та 

інтструментом голосування та прийняття рішень. Група у “Вайбері” обїєднує представників БО 

“БФ “ВОЛНА” та асоційованих членів організації. Шляхом голосування учасники можуть 

вирішувати організаційні питання розвитку організації, наприклад, голосувати про прийняття 

нових членів, знімати або призначати кандидатів на посади і т д. Завдяки опції “голосування” у 

даному месенджері даний процес є прозорим та анонімним, а підрахунок голосів здійснюється 

автоматично. 

 

Інструменти / носії інформації: 

- Прес-релізи 

- Інформаційні листки (плакати) 

- Постери, флаєр, стенди 

- Повідомлення, пости, статті, публікації онлайн 

- Публікації в ЗМІ (аудіо, відео, друковані) і ін.Банери 

- Інформ-атрибутики, як то - значки, прапорці, майки, шарфи, футболки та ін. продукції. 

 

Механізм підключення / відключення користувачів комунікаційних каналів. 

Кожна особа, яка бажає стати абонентом (користувачем) комунікаційного каналу пише заяву на 

участь в розсилці / групі на адресу адміністрації або спеціаліста по комунікаційному забезпечення 

(системний адміністратор, модератор і / або адмін-група). 

Обидві сторони керуються Правилами * і етичними Нормами *, яких дотримуються також всі 

передплатники розсилки, учасники груп і т.д. (** детально викладені окремо *) 

** З цією інформацією адміністрація (модератор) знайомить кожного нового користувача, після 

чого погоджує кандидатуру з керівництвом ВОЛНА і в разі схвалення, проводить підключення 

протягом 1 робочого дня. 

 

Процедура електронного голосування ВОЛНА. 

Голосування в мережі, проводяться у випадках необхідного прийняття рішення по стратегічно 

важливих питань, які можуть мати вплив на роботу, діяльність та імідж всієї організації, її членів. 

V-1. Винесення питання на голосування:  

1. Рішення про винесення питання на голосування загальними зборами приймає правління 

ВОЛНА, воно ж визначає терміни голосування і формулювання питання. 

2. Технічне та інформаційне забезпечення електронного голосування загальними зборами 

проводиться секретаріатом ВОЛНА під керівництвом секретаря / адміністратора / модератора / 

Секретаріат забезпечує дотримання правил і термінів голосування, підводить і публікує підсумки. 



29 
 

3. Попереднє обговорення. Перш, ніж оголосити голосування загальними зборами, інформація з 

питання, який буде виставлений на голосування, розміщується в розсилці ВОЛНА і транслюється 

по всіх комунікаційних каналах ВОЛНА. Щоб члени ВОЛНА могли задати питання, необхідні для 

прийняття рішення. Термін обговорення - не менше 7 днів, і може бути продовжений за рішенням 

правління. 

V-2. Процедура голосування 

1. У голосуванні можуть брати участь всі дійсні члени мережі, які вступили в ВОЛНА не пізніше, 

ніж за місяць до розміщення оголошення голосування. 

2. У випадку голосування у розсилці-Голосування вважається таким, що відбулось, якщо в ньому 

взяли участь учасників розсилки, учасники групи і т.і. з числа дійсних членів ВОЛНА. Протягом 

терміну, відведеного для голосування, вдається набрати 25 учасників (членів ВОЛНА), питання 

приймається модератором групи за простою більщістю голосів з висвітлення рішення на ресурсах 

комунікації (розсилка, закрита група ВОЛНА, відкрита група ВОЛНА, Національна платформа   

3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини від усіх, хто 

проголосував учасників голосування. 

4. Голосування проводиться електронним способом, один член ВОЛНА має один голос, і може 

проголосувати тільки один раз з одного пристрою і однієї електронної адреси. Голосування 

загальними зборами відбувається через розсилку ВОЛНА udap_members, що є офіційним 

внутрішнім каналом комунікації ВОЛНА. Члени мережі отримують посилання, по якому можуть 

проголосувати. Голосування є конфіденційним. 

V-3. Конфлікт інтересів 

1. У разі, якщо результати голосування можуть безпосередньо або опосередковано порушувати 

інтереси когось із членів ВОЛНА (наприклад, коли мова йде про висунення кандидатів, 

затвердження проектів, і в інших випадках), такі члени ВОЛНА не можуть брати участь в 

голосуванні. Про конфлікт інтересів повинні повідомити члени ВОЛНА, яких це стосується, або 

він може бути оголошений правлінню (секретаріату) ВОЛНА до початку голосування. 

2. За проведенням голосування спостерігає Адміністратор розсилці, який обирається загальними 

зборами організації. У разі недовіри або упередженого ставлення з боку загальних зборів або 

членів організації або правління- адміністратор переоберається. Термін- довгостроково 

V-4. Строки голосування 

1. З моменту оголошення голосування і до його закриття має пройти не менше двох тижнів. Якщо 

не вдається зібрати достатньої кількості проглосовавшіх, термін голосування може бути 

продовжений до одного місяця, але не більше. Якщо і тоді кількість тих, хто проголосував 

недостатньо, то рішення приймає правління.  

2. Обробка і публікація результатів голосування повинна відбутися не пізніше, ніж через 7 днів 

після закриття голосування. Дотримання процедури голосування підтверджує Секретаріат за 

дорученням правління, після надання даних адміністратором, публікуючи відповідний протокол. 

 

4.4.  Положення про правління 

1. Структура Правління 

1.1. Кількість Членів Правління – до 5 осіб. 

2.   Вимоги до членів Правління 

2.1.  Готовність представляти Спільноту ЛЖН з відкритим обличчям на національному та 

міжнародному рівні; 

2.2. Знання проблематики ЛЖН, діяльності організації, що проводиться на всіх рівнях 

(міжнародому, обласному, регіональному); 
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2.3. Досвід та готовність до публічних виступів від імені організації(спільноти ЛЖН); 

2.4. Зайнятість в Правлінні не менше 15% робочого часу; 

2.5. Знання ділової української та російської мови (знання англійської  мови  вітається). 

3. Функції членів Правління 

3.1. Вивчення та оцінка документів; 

3.2. Виконувати свої повноваження і функції на громадських засадах(безоплатно); 

3.3. Приймати участь у дискусіях (письмово або в режимі телеконференцій); 

3.4. Приймати участь у розробці документів та проектів; 

3.5. Брати участь на зустрічах членів/кинь Правління; 

3.6. Здійснювати пошук потенційних донорів та внесення на засіданні 1 (одної)     пропозиції щодо 

можливості подання проектної пропозиції.. 

3.7. Приймають рішення про розробку та подання проектних пропозицій. 

3.8. Виконувати інші функції визначені Статутом. 

3.9. Затвердження Стратегічного плану діяльності організації. 

4. Право обрання Членів Правління 

4.1. Правом обирати володіють тільки члени/кині Загальних Зборів учасників організації; 

4.2. Асоційовані члени/кині мають право дорадчого голосу. 

5. Кандидати в Члени Правління, порядок проведення виборів. 

5.1. До Правління може бути обраний/на лише член/киня організації. 

5.2. До Правління може бути обраний член/киня з правом голосу кандидатура якої  була висунута 

відповідно до цього Положення та Статуту   організації, який набрав у рамках голосування 

найбільшу кількість голосів на Загальних Зборах Учасників. 

5.3. Визначення кандидатів/ок у члени/кині Правління відбувається через   самовисування та 

пропозиції асоційованих членів. 

5.4. Кандидатами/ками у члени Правління, також, можуть бути члени/кині, які на  момент 

проведення виборів займають місце члена/кині Правління у іншій організації. 

5.5. Кандидатами/ками у Члени Правління не можуть бути члени/кині, які на   момент виборів 

займають оплачувану посаду у виконавчому органі(Секретаріаті)             

5.6. Висування кандидатур починається з моменту оголошення про вибори в Члени Правління і до 

закінчення терміну збору кандидатур. 

5.7. Рішення про початок виборів, термін закінчення збору кандидатур і терміни голосування 

приймається Правлінням (за погодженням із Головою Правління). 

5.8. Оголошення про початок прийому пропозицій кандидатів у Члени Правління надсилається 

через доступні канали комунікації. 

5.9. Пропозиції та само висування кандидатур надсилаються на офіційну адресу організації: 

info@volna.in.ua;  

5.10. Час між початком прийому та терміном закінчення збору пропозицій кандидатів/ток не може 

бути менше 7 календарних днів. 

5.11. Початком виборів вважається день, коли розміщено оголошення про  вибори. 

5.12. Для висунення кандидатури необхідно надіслати на зазначену в оголошенні адресу 

електронної пошти пропозицію про висунення своєї кандидатури (ім'я кандидата/ки, резюме 

кандидата/ки з акцентом на діяльність у спільноті ЛЖН, мотиваційний лист).  

5.13. Учасників виборів, які включені до порядку денного/(голосування) на Загальних Зборах 

Учасників буде повідомлено у разі перемоги та призначення на посаду Члена Правління 

організації. 
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5.14. Учасники, які не пройшли конкурсний відбір не повідомляються, причини такого рішення не 

роз’ясняються. 

6. Голосування 

6.1. Голоси всіх членів мають рівну вагу (один член/киня – один голос).  

6.2. Голосування проводиться Членами з правом голосу на Загальних Зборах або шляхом 

електронного голосування. 

6.3. При проведенні виборів шляхом електронного голосування, Правління оголошує рішення в 

якому вказаний порядок проведення таких виборів (рішення доводиться до відома Членів 

Загальних Зборів). 

6.4. Забороняється голосувати за власну кандидатуру. 

7. Порядок обрання Членів Правління 

7.1. Обраним у Члени Правління вважається кандидат/ка, що набрав найбільшу    кількість голосів 

на Загальних Зборах учасників. 

7.2. При обранні нового складу Правління або декількох Членів, переможцями  вважаються 

кандидати, що набрали більшу кількість голосів.  

7.3. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її 

членів (тобто - не менше 3-х осіб).  

7.4. Результати виборів затверджуються протоколом Загальних Зборів учасників. 

7.5. Рішення про перегляд рішення(протоколу)/переобрання членів Правління   (за наявних на те 

підстав - порушення Статуту, цього Положення)   приймається Загальними Зборами учасників. 

7.6. За рішенням Загальних Зборів учасників порядок виборів Членів Правління може бути 

змінений. 

8. Припинення Членів Правління   

8.1.Член/киня Правління може відмовитись від своїх обов'язків за власною                         

ініціативою, також може бути достроково виключений із членів/кинь Правління за рішенням 

Загальних Зборів. 

8.2. Для дострокового припинення повноважень члена/кині Правління за  власною ініціативою, 

член/киня Правління має письмово повідомити  Голову Правління про своє бажання вийти з числа 

Членів/кинь Правління не пізніше ніж за 30 днів до бажаної дати припинення своїх повноважень. 

8.3. Голова Правління скликає позачергове засідання Правління для вирішення    питання про 

вихід заявника із Членів Правління. 

8.4. Про прийняте рішення Голова Правління повідомляє Членів Загальних    Зборів учасників.  

8.5. Дострокове припинення повноважень члена/кині Правління за рішенням   Загальних Зборів, 

дистанційно, може бути в тому випадку, якщо Член/киня    Правління без попереднього 

письмового повідомлення не бере участі в засіданнях або зустрічах Правління три і більше разів. 

Також, не виконує взятих на себе зобов’язань. 

8.4. У разі дострокового припинення повноважень Члена/кині Правління, протягом 30 

календарних днів проводяться вибори нового Члена/кині  шляхом проведення голосування серед 

Членів Загальних Зборів. 

8.5.Відкликання Члена Правління з ініціативи учасників(Членів) проводиться за результатом 

голосування на Загальних Зборах учасників (¾ голосів від присутніх на Загальних Зборах 

учасників).  

8.6. Час з моменту обрання нового Члена/кині Правління, замість достроково відкликаного (як у 

випадку добровільного складання повноважень, так і в      разі відкликання) і до наступних виборів 

членів Правління вважається як  повний термін виконання обов'язків члена/кині  Правління. 
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4.5. Загальні збори 

4.5.1 Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Учасників (членів) Організації, а в 

період між Загальними зборами – Правління Організації. 

4.5.2 Загальні збори скликаються за рішенням Правління не рідше одного раз на рік і правомочні, 

якщо на них присутні більшість Учасників (членів) Організації. 

4.5.3 Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Голови Правління, рішенням 

Правління Організації або рішенням 2/3 Учасників (членів) Організації.  

4.5.4 Загальні збори вирішують такі питання: 

 визначають основні напрямки діяльності Організації і приймають відповідні документи; 

 затверджують статут Організації і вносять до нього зміни та доповнення; 

 обирають, переобирають Голову Правління, інших членів Правління, Наглядової Ради та 

Голову Наглядової Ради терміном на 5 (п’ять) років; 

 заслуховують звіти Голови Правління, Правління, Наглядової Ради; 

 реалізують право власності Організації на майно та кошти Організації; 

 надають повноваження Правлінню, Голові Правління та Директору щодо управління 

майном та коштами Організації; 

 затверджують Положення про Правління, Наглядову Раду та Регламент роботи Загальних 

зборів; 

 затверджують Положення про порядок сплати вступних та членських внесків  Учасників 

(членів) та асоційованих Учасників (членів) Організації та порядок їх використання;  

 створюють комісії та комітети; 

 прийняття рішень щодо прийому та виключення Учасників (членів) Організації; 

 приймають рішення про припинення діяльності Організації. 

4.5.1 Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності Організації без 

жодних виключень і прийняти по ньому рішення. 

4.5.2 Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або 

таємним голосуванням.  

4.5.3 Рішення з питань затвердження статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень, 

обрання Голови Правління та інших членів Правління, Наглядової Ради, Голови Наглядової 

Ради приймаються ¾ Учасників (членів) Організації, присутніх на Загальних зборах. 

 

4.6.  Наглядова рада 

4.6.1 Наглядова Рада обирається Загальними зборами на строк 5 років.  

4.6.2 Наглядова Рада Організації може складатися з однієї особи – Голови Наглядової Ради.  

4.6.3 Наглядова Рада Організації здійснює контроль за фінансовою та Статутною діяльністю 

Організації.  

4.6.4 Члени Правління Організації не можуть бути членами Наглядової Ради.  

4.6.5 Перевірка діяльності Організації проводиться один раз на рік.  

4.6.6 Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу на рік.  

4.6.7 Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більшості членів Наглядової Ради.  

4.6.8 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової 

Ради. 

4.6.9 Наглядова Рада має право вимагати від посадових осіб Організації необхідні матеріали, 

бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення. 

4.6.10 Наглядова Рада складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед 

Загальними зборами. 
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4.6.11 Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Наглядової Ради 

допускається лише за попередньою згодою Загальних зборів.  

 

4.7. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  

Умови проведення конкурсу: 

4.7.1 Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Організації приймає сама 

Організація; 

4.7.2 Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Організації приймає 

керівник Організації. 

4.7.3 Конкурс проводиться поетапно: 

 прийняття рішення про оголошення конкурсу; 

 оприлюднення вимог та оголошення вакантних посад, які винесені на конкурс; 

 приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

 попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим Організацією 

вимогам; 

 проведення співбесіди та визначення її результатів; 

 проведення засідання комісії та визначення переможця на зайняття вакантної посади 

конкурсу; 

 оприлюднення результатів конкурсу. 

4.7.4 Особи, які невчасно подали необхідний перелік документів визначених у оголошенні про 

конкурс, не допускаються до участі у конкурсі. 

4.7.5 Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття 

посад визначених в оголошенні (далі - кандидати). 

4.7.6 Документи, надіслані електронною поштою в останній день після закінчення часу 

визначеного в оголошенні, не розглядаються. 

4.7.7 Для проведення прозорості та об’єктивності конкурсу на заміщення 1 (однієї) вакантної 

посади необхідно отримати на день проведення засідання конкурсної Комісії не менше 

3(трьох) пропозицій кандидатів. В окремих випадках за необхідністю термінового заміщення 

посади Комісія може призначити кандидата за наявних – поданих кандидатами документів на 

день засідання конкурсної Комісії. 

 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду та оголошення конкурсу 

Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади Організації оприлюднюється: 

- в рзсилці udap_members, на сторінці ВОЛНИ в ф/б, офіційному веб-сайті Організації та інші; 

З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути 

додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації. 

Керівник Організації (уповноважена особа), юрисдикція якого поширюється на всю територію 

України, надсилає в електронній формі оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за 

визначеною керівником формою не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня 

прийняття відповідного рішення. 

 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії 

Конкурс на зайняття вакантних посад Організації проводить конкурсна Комісія (далі - 

Комісія). Склад Комісії Голову та Членів комісії визначає керівник Організації. Конкурсна Комісія 

утворюється у складі не менше п’яти осіб. 
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До складу Конкурсної Комісії входять представники партнерських організацій з досвідом  

управління персоналом, юридичної служби, керівник адвокаційного напряму, Голова Правління, 

виконавчий директор та інші представники обрані до складу Комісії керівником. 

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що 

діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому керівником 

Організації порядку. 

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших 

державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері. 

Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її 

членів. 

Керівник визначає особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення 

конкурсного відбору на вакантні посади Організації. 

В основному функції адміністратора виконує спеціаліст з питань персоналу Організації, 

якщо іншого не призначено виконувати такі функції. Адміністратор несе персональну 

відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що 

стала йому відома під час проведення конкурсу. Адміністратор веде протокол засідання 

конкурсної комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо. 

 

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає/надсилає ел.поштою конкурсній 

комісії такі документи, які визначені в оголошені про проведення Конкурсу. У разі проведення 

закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу; 

Адміністратор веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані 

особами, які бажають взяти у ньому участь. 

Документи для участі в конкурсі, подані кандидатами на посаду, перевіряються на 

відповідність встановленим оголошенням Організації вимогам та за відсутності порушень 

визначених Оголошенням та даним Порядком передаються до конкурсної Комісії. 

Керівництво Організації, в якій оголошено конкурс, проводить перевірку документів, 

поданих кандидатами, на відповідність встановленим Організацією вимогам.  

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не 

допускаються.  

 

Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад 

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад 

Організації за рішенням конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація. Про фіксацію 

засідань конкурсної комісії за допомогою технічних засобів Голова конкурсної комісії оголошує 

на початку засідання. У разі проведення аудіо- фіксації аудіо- записи засідань є невід’ємною 

частиною протоколів засідань. 

Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною 4 цього Порядку, 

проходять відбір, Комісія проводить оцінку відповідності спеціаліста займаній посаді, додатково 

можливе проходження співбесіди. 

Оцінка Комісії проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії. 

У разі порушення чи дачу неправдивої інформації зазначеної у документах кандидат 

відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що вноситься запис у протокол, який 

підписується присутніми членами конкурсної комісії. Члени конкурсної Комісії визначають 

результати голосуванням «за» або «проти» кандидата на посаду, про що робиться запис у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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Протоколі. Нова дата та час проведення конкурсу не допускається. Кандидати, які набрали 

більшість голосів членів конкурсної Комісії, вважаються такими, що перемогли у Конкурсі. За 

необхідності проводиться Співбесіда з кандидатом у телефонному режимі на гучному звязку або її 

проводить Голова конкурсної Комісії. У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти про, 

що повідомляється керівником додатково. Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були 

оцінені на попередніх етапах конкурсу. 

 

Оприлюднення результатів конкурсу 

Керівник Організації, в якій проводився конкурс, забезпечує передачу інформації про 

переможця конкурсу на відповідну посаду в електронній формі на відповідну електронну адресу 

не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії. 

Інформація про переможця конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна 

містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість голосів, 

набраних кандидатами. 

Результати конкурсу оприлюднюються на визначених інформаційних ресурсах у терміни 

вказані у Оголошенні. 

Повторний конкурс відповідно до цього порядку не проводиться, якщо інше не визначено у 

рішенні керівника Організації (наприклад: коли за результатами конкурсу не визначено кандидата 

на зайняття вакантної посади, відмови переможця).  

Рішення конкурсної комісії оскарженню не підлягає, окрім випадків визначених чинним 

законодавством України. 

Протоколи засідання конкурсної комісії конкурсу не оприлюднюються; 

Інформація про переможця конкурсу не оприлюднюється. 

 

4.8.  Порядок звернення та отримання правовї допомоги 

БО «БФ «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)» (далі – 

Організація) в рамках  виконання проекту  за напрямом - 16 М «Розвиток потенціалу людей, які 

вживають ін’єкційні наркотики» надає первинну безкоштовну правову допомогу особам, що є 

представниками цільової групи проекту. 

Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання 

правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших 

документів правового характеру (крім процесуальних).  

Для отримання правової допомоги необхідно звернутися до Представника Організації за 

місцезнаходженням (адреса, телефон, електронна пошта Представників розміщені на сайті 

Організації). Звернення може бути двох видів: колективне та індивідуальне. Письмове, надіслане 

поштою, електронним листом або передане безпосередньо Представнику Організації,  Звернення 

може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Звернення 

про надання безкоштовної правової допомоги має бути оформлено у письмовому вигляді за 

підписом особи (осіб), що звертаються за такою допомогою або за підписом довіреної особи 

(законного представника). Звернення адресуються Виконавчому директору Організації або Голові 

Правління Організації. У зверненні необхідно зазначити: прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина, його контактний номер телефону, прохання про надання правової 

допомоги з викладом обставин, які обумовлюють потребу у ній. До звернення додаються всі 

письмові документи, які є в наявності у особи (осіб), що звертаються за допомогою. На зверненні 

обов’язково зазначається дата його подання. Письмові звернення передаються Представником 

Організації до Центрального офісу Організації для вирішення питань по суті. Письмове звернення 
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також може бути надане (надіслане) представником цільових груп проекту й безпосередньо 

керівнику Організації з дотриманням всіх вимог, зазначених вище за адресою Центрального офісу 

Організації, які вказана на сайті Організації або надіслане за електронною адресою Організації.  У 

разі відсутності можливості скласти письмове звернення представником цільової групи проекту 

(хвороба, перебування в місцях позбавлення волі, інші поважні причини) звернення може бути 

здійснено у телефонному режимі. При телефонному зверненні Представник Організації особисто 

з’ясовує всі обставини справи, особу та її контакти. Після цієї процедури Представник Організації 

передає інформацію про необхідність надання безкоштовної правової допомоги особисто (від 

свого імені, дотримуючись загальних вимог вказаних вище) у письмовому вигляді до 

Центрального офісу Організації.  

Первинна правова допомога надається за рішенням керівника Організації. В кожному 

конкретному випадку юристом Організації складається консультаційний висновок з посиланням 

на Закони та підзаконні нормативно-правові акти згідно діючого Законодавства. Данні про вид 

порушень прав, особу, що звертається за правовою допомогою та інші індикатори мають бути 

внесенні до реєстрів та форм угоджених із спеціалістом з МІО. Організація та посадові особи, 

яким стала відома конфіденційна інформація зобов’язуються зберегти її в таємниці, з 

дотриманням норм чинного Законодавства України.  

За кожним випадком звернення за первинною правовою допомогою юристом Організації 

формується досьє (справа), в якому зберігається заява особи (осіб), представника Організації про 

потребу в отриманні первинної правової допомоги, письмові документи, консультаційний 

висновок юриста Організації та інша інформація. Такі досьє зберігаються в спеціальному сейфі 

Організації для виключення випадків розголошення конференційної інформації, яка була 

отримана в процесі роботи.  

Після правового аналізу звернення та необхідності надання вторинної правової допомоги 

клієнту в рамках проекту (складання процесуальних документів, представлення інтересів в 

державних органах, в тому числі у судах та інше) юристом Організації клієнта може бути 

направлено до Української Гельсінської спілки з прав людини(ГС УГСПЛ) для вирішення питання 

по суті (процедура такої переадресації клієнтів проекту регулюється документами узгодженими в 

період співпраці з ГС УГСПЛ). Положення про внутрішній моніторинг 

 

4.9.  Положення про внутрішній моніторинг 

1.Загальні положення 

1.1. Дія даного Положення поширюється на всіх учасників Проектів (далі – Учасники) 

Благодійного Фонду «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)» (далі - 

Фонд), як співробітників Фонду, так і залучених консультантів.  

1.2. Внутрішній моніторинг є складовою частиною системи Моніторингу і Оцінки (МІО), що 

передбачає збирання, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації щодо діяльністі 

Фонду в межах Проектів, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки і основних 

тенденцій його розвитку, розроблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень стосовно підвищення якості надання послуг та ефективності 

функціонування в цілому.  

1.3. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу, а також обов’язки 

щодо забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки і 

розповсюдження інформації. 

1.4. З текстом даного положення та текстом інших документами, що регулюють здійснення МІО в 

організації повинні бути ознайомлені всі Учасники.   
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2. Об’єкти та напрями моніторингу 

2.1. Об’єкти моніторингу – процеси, діяльність Учасників, інформація (дані), документи - в рамках 

реалізації Проектів Фонду. 

2.2. Головні напрями моніторингу: 

 

Моніторинг даних: 

в межах щоденного обліку шляхом ведення облікової документації;  

аналіз даних та порівняння досягнутих результатів з запланованим рівнем, шляхом регулярної 

звітності та систем нагляду; 

моніторинг якості даних та інформації, що узагальнюється, зберігається та розповсюджується в 

межах Проектів; 

моніторинг якості даних та процесів (послуг та активностей) шляхом періодичної оцінки якості. 

 

3. Завдання та мета моніторингу 

3.1. Основними завданнями внутрішнього моніторингу є: 

 систематичне відстеження процесів та результатів реалізації Проектів, та їх відповідності 

запланованим показникам; 

 відстеження та систематизація даних, інформації та документів в процесі реалізації Проектів; 

 аналіз даних, систематизація та оцінка на рівні процесу та результатів,  

 комплексний аналіз та оцінювання діяльності всіх Учасників; 

 визначення якості даних та послуг, що надаються в межах Проектів;  

 сприяння підвищенню якості даних та послуг, та ефективності діяльності; 

 

3.2. Мета внутрішнього моніторингу: 

 визначення ефективності та результативності діяльності Учасників в межах Проектів ; 

 визначення ефективності використання ресурсів; 

 удосконалення діяльності Фонду, вироблення та коригування управлінських рішень; 

 планування та прогнозування розвитку Фонду; 

 

4. Складові  компоненти моніторингу: 

 чітке визначення об’єкта; 

 параметри та критерії оцінювання об’єктів; 

 технології проведення моніторингу. 

 

5. Рівні моніторингу 

5.1. Моніторинг процесів    

На  цьому рівні відбувається відстеження процесу реалізації Проектів (діяльність Учасників, 

активності, дані, тощо) для визначення їх відповідності запланованим критеріям. 

5.2. Моніторинг результатів 

На цьому рівні відбувається відстеження відповідності результатів запланованому значенню,  та 

визначається необхідність здійснення коригувань діяльності.  

 

6. Вимоги щодо здійснення ефективного внутрішнього моніторингу: 

 вимірність і застосування стандартів і норм ( вони повинні бути якісно й кількісно визначені, 

придатні для практичного використання); 
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 можливість та реальність дотримання і виконання ( узгодженість з можливостями, 

врахування її складових частин або елементів); 

 наявність інструментарію. 

 

7. Порядок проведення моніторингу 

7.1. Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на фахівця МІО 

та керівника Фонду. 

7.2. Загальний порядок, періодичність та особливості моніторингу різних напрямків викладені в 

таблиці 1. 

7.3. Для кожного з Проектів Фонду передбачена розробка Інструкції з  Моніторингу і Оцінки (далі 

– Інструкція з МіО), в якому викладено додаткові умови та уточнення, критерії та 

особливості здійснення моніторингу саме цього окремного Проекту. 

7.4. Поточний моніторинг здійснюється всіма Учасниками Проектів в межах своїх функцій.  

7.5. Відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному 

Положенні, несуть всі Учасники протягом всього періоду своєї діяльності. 

 

8. Відповідальність за здійснення внутрішнього  моніторингу 

8.1. Відповідальність за здійснення внутрішнього моніторингу  покладають на керівника Фонду, 

керівників Проектів та напрямків, фахівця з МІО. 

8.2. Інформація щодо проведеного моніторингу вноситься до журналу внутрішнього моніторингу.  

 

5.  ІНСТРУКЦІЯ З МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ (МІО) 

1. Загальні положення 

Дана Інструкція з Моніторингу і Оцінки (далі – інструкція з МіО) розроблена для реалізації та у 

рамках Проекту «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального 

доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, 

розширення доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких 

та життєздатних систем охорони здоров’я» , компонент 16М-Розвиток потенціалу спільноти 

людей, які вживають ін’єкційні наркотики (далі – Проект) Благодійного фонду «Всеукраїнське 

об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)» (далі – ВОЛНА) за фінансової підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках Проекту, що 

впроваджується  БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі – Донор). 

Основна мета проекту: Забезпечити розвиток організаційної спроможності спільноти людей, що 

живуть з наркозалежністю в Україні, створити розвинуту мережу представництв та осередків 

самоорганізації “ВОЛНА” на регіональному та національному рівні, посилити наявний  потенціал 

та  експертну спроможність лідерів спільноти ЛВІН з метою декриміналізації, захисту прав та 

впливу на процес розробки, впровадження і моніторингу життєво-важливих програм щодо їх 

здоров’я в рамках Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі 

хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року. 

Основні завдання проекту/ів: 

1. Мобілізація та розвиток організаційної спроможності спільноти людей, що живуть з 

наркозалежністю в Україні, розбудова національної мережевої організації ВОЛНА; 

2. Підсилення адвокаційного потенціалу спільноти ЛВІН/ЗПТ/ПНІН, як КГР України, шляхом 

навчання та безпосереднього залучення до  процесів розробки і оцінки національних, місцевих 

політик, планів їх реалізації, процедур у сфері ВІЛ/СНІДу, реформування національної 
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наркополітики, задля досягнення конкретних адвокаційних результатів у подоланні програмних, 

правових бар’єрів у сфері декриміналізації ЛВН на регіональному рівні та рівні країни. 

 

1.2. Інструкція з МіО Проекту/ів/програм 

Для ефективного досягнення мети  Проекту, на основі Положення про внутрішній моніторинг, 

розроблено дану Інструкцію з МіО в межах загальної системи МіО організації. 

Система МіО дозволяє збирати, обробляти та перетворювати дані в стратегічну інформацію, що 

надає можливість приймати обґрунтовані рішення на всіх рівнях Проекту/ів. 

Інструкція з МіО Проекту/ів описує всі рівні, на яких необхідне здійснення моніторингу та 

оцінювання, а також формує логічну схему організації процесу збору та аналізу даних.  

Метою Інструкції з МіО є забезпечення координації процесу збору, аналізу та використання даних 

по Проекту/ів.  

 

Завданнями Інструкції з МіО є 

• Визначення обов’язків  виконавців Проекту/ів щодо здійснення моніторингу;  

• Визначення переліку показників/індикаторів МІО Проекту/ів, джерел, частоти та методів 

збору даних для їх формування  

• Визначення порядку збору даних (зразки облікової документації , принципи та механізми її 

ведення) 

• Визначення порядку подання внутрішньої звітності (звітні форми, порядок їх заповнення та 

підтверджуючі документи); 

• Визначення узагальнення даних (інструменти узагальнення даних  (Реєстри обліку в 

форматі Excel) 

• Визначення порядку формування та подання зовнішньої звітності (звітні форми, надані 

Донором, порядок їх заповнення, підтверджуючі документи);  

• Визначення порядку проведення внутрішнього моніторингу. 

• Визначення порядку оцінки ефективності Проекту/ів. 

• Визначення порядку використання, передачі та розповсюдження отриманих даних та 

інформації, в т.ч. терміни зберігання 

 

1.3. Визначення основних термінів 

У Інструкції з  МіО терміни вживаються у таких значеннях: 

Моніторинг - це систематичний збір та аналіз даних для регулярного відстеження ключових 

елементів роботи Проекту/ів та його очікуваних наслідків. 

Оцінка - це ретельний науково обґрунтований збір та аналіз інформації про програмну 

діяльність, її особливості та наслідки реалізації Проекту/ів, відповідно до його мети та завдань. 

Показник (індикатор) МіО - це узагальнена характеристика якостей об'єкта, процесу або його 

результату, за допомогою якого вимірюється прогрес у реалізації Проекту/ів, досягнення його 

мети та завдань. 

Програмний моніторинг - це регулярний збір та аналіз інформації щодо витрат, діяльності та 

результатів Проекту/ів. 

Рутинний збір даних – частина Програмного моніторингу з щоденного збору даних по Проекту/ів 

безпосередніми виконавцями з обов’язковою фіксацією у щоденних облікових документах.  

 

2. Джерела інформації, показники та методи аналізу та оцінки 
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Основними інформаційними та аналітичними джерелами для формування показників МіО 

Проекту є дані рутинного обліку, програмних записів, інформаційно-аналітичні матеріали та звіти, 

що стосуються виконання Проекту тощо. 

Збір та аналіз даних для розрахунку показників (індикаторів) МіО здійснюється відповідно до 

вимог, викладених у даній Інструкції. Дані за показниками, визначеними як зовнішні (основні) 

передаються Донору/ам для подальшої аналітичної роботи у формі звітів, а внутрішні (додаткові) 

показники зберігаються Фондом для формування інформаційної бази та використання у подальшій 

роботі (в т.ч. для проведення поглибленого аналізу) 

Для проведення аналізу показників використовуються наступні підходи: 

- аналіз поточної ситуації - опис ситуації за звітний період; 

- аналіз у динаміці - порівняння значень показників поточного року зі значеннями базових 

показників та показників попередніх років; 

- дезагрегація - аналіз даних не лише по значенню показника, а і за окремими ознаками, як то стать, 

вік, приналежність до соціальних груп, тип поселення та інше. 

 

3. Проведення програмного моніторингу 

3.1. Порядок збору даних 

Програмний моніторинг є чи не найважливішим елементом системи МіО, що передбачає 

регулярне відстеження діяльності Проекту. В межах програмного моніторингу збираються дані по 

показникам рівня процесу і результату, аналіз яких допомагає визначити ефективні аспекти 

роботи по Проекту та виявити та скоригувати проблемні.  

Всі активності здійснюються відповідно до Робочого плану  Проекту/ів (додаток 2),   

Програмний моніторинг складається з 2 елементів: кількісного  та якісного (п.3.5. даної Інструкції) 

Кількісний облік 

Відстеження кількісних показників є базовим компонентом моніторингу.   

Основними джерелами кількісних даних за Проектом/ами є дані рутинного (щоденного) обліку  за 

ключовими показниками діяльності та програмні записи.   

 

Система рутинного обліку складається з: 

• Реєстраційних форм – Робочий журнал (далі РЖ) – окремо для кожного виконавця Проекту 

(додаток 3), реєстраційна форма учасників заходу – при проведенні зустрічей (додаток 4 ) 

реєстраційна форма учасників тренінгу (додаток 5), тощо 

• Принципи заповнення РЖ (додаток 6)  

• Аналізу та узагальнення даних – реєстри обліку в форматі Excel (додатки 11-16) 

 

Робочий журнал. 

РЖ ведеться кожним учасником Проекту/ів на постійній основі для підтвердження діяльності по 

Проекту (та для можливого ретроспективного аналізу своїх здобутків, невдач тощо самим 

виконавцем). До РЖ вноситься вся діяльність та її результати в межах Проекту/ів. Дані до 

робочого журналу повинні вноситись максимально повно  і чітко, одразу після здійснення  

відповідних дій. 

Інформація до Робочого журналу вноситься безпосереднім виконавцем Проекту/ів та регулярно 

перевіряється під час внутрішнього моніторингу (керівником або спеціалістом з МІО) 

Схема роботи з журналом для Регіональних представників: 
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1. На початку періоду (місяця) в робочому журналі формується Робочий план. Цей робочий 

план узгоджується керівниками (з мобілізації та адвокації) 

2. Протягом місяця заплановані активності реалізовуються, запис  доповнюється датою, 

результатом, посиланнями на підтверджуючі  документи.  

3. Наприкінці місяця заповнений журнал перевіряється керівником, ставиться відмітка і 

робочий журнал надається у якості звіту керівнику організації для затвердження (або тобто 

надається посилання на журнал у разі розміщення його на гул диску) 

До журналу додаються скан копії підтверджуючих документів (вигружаються до Гугл диску 

ВОЛНИ) при передачі РЖ керівнику та спеціалісту з МІО для перевірки. Спеціаліст з МІО 

перевіряє коректність підтверджуючих документів та логічність записів.  

Граничний строк подання РЖ в якості звіту - останній день звітного місяця.  

Всі інші виконавці Проекту надають РЖ для ознайомлення спеціалісту з МІО наприкінці звітного 

місяця. Крім цього,  формують щомісячний звіт керівнику (форма – у додатку 7 ) Звіт має бути 

роздрукований та підписаний особисто виконавцем. Граничний строк подання звіту – останній 

робочий день звітного місяця. Неподання звіту керівнику є підставою для невиплати гонорару. 

 

Графік роботи. 

Діяльність за проектом/ами передбачає дотримання графіку роботи для всіх виконавців Проекту/ів. 

Перед початком роботи складений плановий графік роботи виконавців Проекту (додаток 8) . 

Плановий графік може бути оперативно змінений у випадку виробничої необхідності. Остаточний 

графік подається керівнику наприкінці місяця, разом зі звітністю. Він має бути відображенням 

реальної зайнятості та є підтвердженням робіт. 

 

Реєстраційна форма учасників заходу. 

Форма (додатки 4,5) призначена для обліку учасників відповідного заходу (у разі, якщо необхідна 

поіменна фіксація та збір персональних даних). Наприклад: круглий стіл, тренінг, семінар, літня 

школа/табір, візит, робоча зустріч, міжсекторальна група, майстер-клас, інструктаж, супервізія, 

тощо. Формується перед початком заходу, заповнюється під час проведення.  Форма має містити: 

підписи учасників, повну контактну інформацію про учасників, контактні номери телефонів, 

підпис особи, відповідальної за проведення заходу. Якщо захід триває більше ніж 1 день, окрема 

Реєстраційна форма учасників повинна оформлюватись на кожен день заходу . Тематичні 

учасники заходу переносяться до Реєстру протренованих осіб в форматі Excel (додаток 15) 

3.2. Внутрішні звітні форми. 

У даному Проекті передбачені наступні внутрішні звітні форми: 

- Звіт про здійснення візиту технічної допомоги (шаблон у додатку 9) . Звіт заповнюється 

виконавцем після здійснення візиту на основі «плану візиту технічної допомоги» (додаток 10 ) та 

на основі даних «реєстраційної форми заходу» (додаток 4)-  у разі, якщо технічну допомогу 

отримали декілька осіб. 

 

3.3.Підтверджуючі документи. 

Важливо: Вся діяльність по Проекту має бути підтвердженою документально. 

Якщо показники щодо діяльність звітуються донору (входять до індикаторів), наявність всіх 

підтверджуючих документів (перелік наведений у таблиці індикаторів – додаток 1) є обов’язковою! 

Якщо діяльність звітується керівнику - необхідне підтвердження, але таке,  що можно надати 

(протоколи, листи, скрін шоти публікацій, тощо). 
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3.4. Узагальнення даних 

Дані, що збираються в процесі виконання Проекту/ів, узагальнюються в реєстрах обліку в форматі 

Excel. 

В даному Проекті передбачено ведення наступних реєстрів: 

1. Реєстр регіональних представників (додаток 11) 

2. Реєстр осіб, що взяли участь у роботі дорадчих органів (додаток 12) 

3. Реєстр осіб, що отримали допомогу під час візитів технічної допомоги (додаток 13 ) 

4. Реєстр обліку кейсів (додаток 14) 

5. Реєстр протренованих осіб (додаток 15) 

6. Реєстр членів ВОЛНИ (додаток 16) 

Реєстр обліку кейсів заповнюється юристом Проекту/ів, інші реєстри – спеціалістом з МІО. 

Реєстри використовуються для узагальнення даних, та для передачі донору у якості підтвердження 

діяльності. 

3.5. Якісні показники 

Моніторинг якості діяльності в межах Проекту/ів повинен здійснюватись упродовж всього 

терміну його реалізації. Оцінка якості Проектної діяльності повинна проводитись регулярно, за 

необхідністю, але не рідше, ніж раз в півроку (форма шаблону оціночної форми - додаток 17 та 

інструкція з проведення внутрішнього моніторингу якості - додаток 18). Для збору якісних даних 

використовується метод спостереження за роботою та опитування працівників та аналіз даних 

реєстраційних та звітних форм. За необхідністю, по результатам оцінки таких показників, повинні 

розроблятись заходи щодо підвищення якості  роботи. 

Оцінка якості даних повинна проводитись регулярно, за необхідністю, але не рідше, ніж раз в 

квартал. 

Оцінку проводять координатори напрямів, керівник Проекту та спеціаліст з МІО. 

3.6. Внутрішній та зовнішній моніторинг 

Внутрішній моніторинг кількісних та якісних показників Проекту здійснюється на постійній 

основі відповідальними працівниками Фонду. 

Зовнішній моніторинг  Проекту/ів здійснюється  представниками Донора на основі розроблених 

ним звітних форм та у встановлені ним строки. 

3.7. Оцінка даних по проекту 

На відміну від моніторингу, оцінка даних здійснюється не постійно, а у разі необхідності, для 

виявлення наслідків діяльності та причин досягнутих Проектом результатів. 

Під час здійснення Проекту найважливішими є оцінка процесів та результатів. Тобто, чи 

здійснюються активності по Проекту так, як планувалось?  Та чи є результати їх ефективними та 

наскільки відповідають запланованим? Отримані результати оцінки використовуються для 

прийняття стратегічних рішень по Проекту/ів. 

Оцінка процесів. 

Головна мета такої оцінки – підвищення якості активностей Проекту/ів.  

В процесі такої оцінки здійснюється аналіз наступних елементів: 

• Механізм здійснення активностей – чи є він найбільш ефективним, чи відповідає 

запланованим, чи необхідні корективи? 

• Співвідношення ресурсів з послугами, що надаються – раціональність використання 

ресурсів. 
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• Безпосередня оцінка представниками Ключових груп – чи є діяльність Проекту необхідною, 

результативною, тощо. 

• Відповідність запланованим кількісним показникам процесу. 

• Інше. 

 

Для оцінки процесів Проекту використовуються наступні методи: 

1. Методи якісної оцінки – неструктуровані спостереження та опитування. Тобто такі, що в 

результаті дають можливість надати опис ситуації, процесу, поведінки, змістовні висновки про 

причини процесів або явищ. 

2. Методи кількісної оцінки-структуровані опитування, спостереження, фокус групи. Тобто ті, 

що дають можливість встановити числовий вимір того чи іншого явища. 

 

Для більш повної інформаційної картини використовують комбінацію якісних та кількісних 

методів.  

 

Оцінка результатів. 

Оцінка результатів передбачає насамперед аналіз досягнення короткострокових та довгострокових 

результатів Проекту/ів у відповідних періодах його реалізації (зміни якісних та кількісних 

показників у порівнянні з базовими) Після закінчення Проекту/ів (через певний проміжок часу) 

проводиться підсумкова оцінка, що дає загальну оцінку ефективності Проекту. 

Залежно від рівня складності та масштабів, оцінка може здійснюватись персоналом Проекту, або 

залученими спеціалістами. 

 

4. Зовнішня звітність 

4.1. Порядок формування та подання зовнішньої звітності (звітні форми, надані Донором, порядок 

їх заповнення, підтверджуючі документи) 

Всі дані, зібрані в межах програмного моніторингу (кількісні та якісні), узагальнюються та 

аналізуються за обсягом,  структурою, динамікою, тощо. Що дає можливість  відстеження 

діяльності  Проекту/ів та її відповідності запланованим обсягам, якості та результатам, за 

допомогою визначених показників (індикаторів).    

Звітна форма надсилається програмним куратором Донора за 5-3 календарні дні до закінчення 

звітного періоду  

Звіт подається донору не пізніше 5-ти календарних днів після закінчення звітного періоду в 

електронному вигляді програмному куратору разом з додатками (підтверджуючі документи). 

Перелік підтверджуючих документів та умови зарахування показників наведені в додатку 19. 

Паперова версія з підписом та печатками надсилається на запит програмного куратора  

2-й екземпляр паперової версії зберігається в організації – 7 років після закінчення проекту. 

 

5. Стандарти якості даних. Зберігання,  використання  та розповсюдження даних. 

Дані, що збираються, аналізуються та узагальнюються в межах Проектної діяльності, повинні 

перевірятись на якісність  - точність, повноту, послідовність.  

Всі вихідні дані по Проектної діяльності (і для звітності Донору, і для власного використання) 

повинні відповідати наступним критеріям. 

Критерії якості даних. 
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Валідність: дані вимірюють те, що і планували вимірювати. Валідність допомогає мінімізувати 

помилки до визначеної межі, при якій вплив цієї помилки вже незначний. 

Надійність: дані збираються за визначеним  порядком та  принципами. – відповідно до вимог  

Порядку заповнення реєстраційних форм. 

Повнота: дані заповнюються  в повному обсязі, без пропусків. 

Детальність: дані є достатньо специфічними та деталізованими для того, щоб виміряти необхідну 

інформацію. 

Своєчасність: дані доступні за поточний період, без запізнень 

Безпека: дані повинні бути  захищені від можливої неправильної інтерпретації або маніпуляції. 

Конфіденційність: персональні дані не можуть бути розповсюджені. Доступ до будь-яких 

персональних даних має бути захищено (паролем). 

Зберігання. 

Дані, отримані  в  межах Проекту, зберігаються в електронному та паперовому  вигляді (первинні). 

В межах даного Проекту, обов`язковим є зберігання у паперовому вигляді наступних документів: 

Оригінали листів, заяв, протоколів , реєстраційні форми– всі документи, що підписуються живим 

підписом.  

Документи зберігаються у окремих папках, відсортовані по відповідним критеріям, кейсам, датам 

звітного періоду, тощо. Документи, що містять конфіденційні дані, повинні зберігатись в сейфі. 

Документи стосовно діяльності регіональних представників зберігаються на місцях. Всі 

документи, що стосуються діяльності організації загалом – зберігаються в центральному офісі. 

В межах даного Проекту, обов`язковим є зберігання в електронному вигляді наступних документів: 

Робочого журналу, скрін шотів публікацій, листувань та фото, тобто все, що є підтвердженням 

активностей. 

 

Дані в електронному вигляді повинні: 

1. Зберігатись у відповідних файлах, папках, відсортовані по каталогам, по звітнім періодам, 

тощо, для простого доступу.  

2. Бути захищеними від коригування після звітного періоду. 

3. Зберігатись в умовах, що унеможливлюють їх повну втрату (тобто, зберігатись на 

комп’ютері, захищеному від вірусів, мати архівні копії на додатковому носії, тощо) 

4. Бути захищеними від несанкціонованого доступу   (паролями та ін..), особливо це 

стосується конфіденційних даних.   

Мінімальний термін зберігання даних ( 7 років за вимогами ГФ або інших донорських 

організацій ) . Після закінчення Проектів/програм вони можуть зберігатись для внутрішніх 

інформаційних потреб. 

Використання. 

 

Дані, отримані в межах Проекту/ів,  використовуються: 

1. Для передачі Донору  (у вигляді індикаторів та програмної звітності).  

2. Для обміну інформацією з партнерськими організаціями.  Створення  загального 

інформаційного простору для організацій партнерів з метою  підвищення ефективності  адвокації 

та інших спільних дій. 

3. В діяльності Фонду: 

• для формування внутрішньої інформаційної бази Фонду,  

• для адвокації,  

• публікації в ЗМІ,   
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• для подальшого поглибленого аналізу, 

• для оцінювання своєї діяльності по Проектам/програмам (якість послуг, тощо) 

• для ухвалення операційних рішень, визначення необхідних коригувальних заходів та 

розподілу ресурсів. 

 

Проект передбачає публікацію певної інформації стосовно проблематики  на інтернет-сайті 

проекту, сторінках організації в  соціальних мережах та  у ЗМІ. 

При цьому межі розповсюдження  конфіденційних даних  повинні відповідати чинному 

законодавству. 

При оприлюдненні даних, отриманих в межах реалізації Проекту  слід неухильно дотримуватися 

етичних принципів. Такі цінності, як повага до особистого життя, конфіденційність, анонімність і 

принцип "не зашкодь!" повинні стати визначальними у підходах до збору, аналізу і публікації .  

6. Заключні положення 

Даний план МіО регулює порядок збору, обробки та використання даних в процесі реалізації 

Проекту.  Після початку Проекту можливе внесення змін до Плану МіО (у разі необхідності 

коригування процесів, після аналізу кількісних та якісних параметрів здійснення Проекту) .  Зміни 

оформлюються додатками – доповненнями до Плану МіО. З планом МіО, його додатками та 

документами, на які є посилання в тексті, повинні бути ознайомлені всі виконавці Проекту. 

Обов’язковим є дотримання умов та процедур, викладених у  Плані МіО та суміжних документа , 

всіма виконавцями Проекту. Відповідальними за реалізацію та дотримання процедур Плану МіО є 

фахівець з МіО та керівник Проекту. 

6. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА 

Порядок проведення обшуку. Законодавче регулювання: 

Обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації обставин вчинення 

кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення правопорушення (частина 1 статті 

234 КПК України).  

Особистий обшук може проводитись у двох випадках: 

1) під час затримання особи (частина 3 статті 208 КПК); 

2) під час обшуку житла чи іншого володіння особи (частина 5 статті 236 КПК). 

У цих ситуаціях обшук особи здійснюється без рішення суду, але з обов’язковою участю не 

менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої 

(розшукової) дії (частина 7 статті 223, частина 2 статті 234 КПК України). 

Схожим за своїм змістом до обшуку є особистий огляд особи у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Особистий огляд є засобом забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення і може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в 

присутності двох понятих тієї ж статі. Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або 

про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в 

протоколі про адміністративне затримання (статті 260 та 264 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). 

Згідно з пунктом 7 статті 11 Закону України «Про ПО-міліцію»)) органи внутрішніх справ 

уповноважені у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, 
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застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

Поліція уповноважена проводити огляд лише затриманих: 

- підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, 

засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання; 

- осіб, які вчинили адміністративні правопорушення; 

- неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування; 

- неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність (14 років); 

- осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську 

гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли 

завдати шкоди оточуючим або собі; 

- військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або 

адміністративного правопорушення; 

- осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну 

небезпеку для себе і оточуючих; 

- іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав 

як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання 

кримінального покарання (пункти 5 та 6 статті 11 Закону України «Про міліцію»). 

 

Поради: 

1. Не бути зухвалим, говорити ввічливо і не ображати правоохоронців, не провокувати їх до 

застосування насильства та спеціальних засобів (таке, на жаль, також трапляється). 

2. Намагатись привернути увагу перехожих, забезпечити собі «власних понятих». Юрба людей – 

найкраща гарантія законності дій правоохоронців. 

3. Просити представитись та пред’явити посвідчення. Ідентифікація правоохоронця передбачає 

можливість подання скарги у випадку здійснення ним порушень. 

4. Якщо вас хочуть обшукати, оглянути, «обмацати» чи вимагають «вивертати» кишені, - 

запитайте у чому вас підозрюють, де поняті і чи готовий бланк протоколу!!! При цьому не 

забувайте перше правило) 

5. Якщо ж ви не змогли запобігти «екскурсії» по ваших речах і кишенях, обов’язково напишіть 

скаргу, не залишайте порушення закону безкарним. 

Не знаєте, до кого звернутись і як діяти – шукайте Центр правової інформації і консультацій у 

вашому місті чи районі, негайно звернутись до Центрів безкоштовної юридичної допомоги, 

Української Гельсинської спілки з прав людини.  

НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

0800507727; 

БО «БФ «ВОЛНА» 

(099) 324 08 74; 

Професійні юристи-волонтери проконсультують Вас безкоштовно. 

Право на конфіденційність інформації 

"Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 

населення" 

Стаття 9. Реєстрація та облік людей, які живуть з ВІЛ, здійснення медичного нагляду за ними. 

Реєстрація, ведення обліку людей,  які  живуть  з  ВІЛ, здійснення   медичного    нагляду    за    
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такими    особами    та епідеміологічного   нагляду   за   ВІЛ-інфекцією   здійснюються  з 

дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, зокрема про  стан  здоров'я,  

поваги  до  особистих  прав і свобод людини, визначених  законодавством  та  міжнародними  

договорами  України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

Кримінальний Кодекс України 

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці 

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням 

професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на 

строк до двох років. 

 

Закон про інформацію 

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом 

1) Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

2) Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої 

обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.  

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 

визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом. 

 

Закон Про захист персональних даних 

Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних 

1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, 

засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, 

біометричних або генетичних даних. 

3. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з 

персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи 

службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-

який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням 

професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке 

зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім 

випадків, установлених законом. 

Стаття 14.  Поширення персональних даних 

2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним 

особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Закон про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ 

Якщо проведене лікарем повторне  роз'яснення  необхідності вжиття  зазначених  у  частині  

першій  цієї статті профілактичних заходів не привело до змін у поведінці людини,  яка  живе  з  

ВІЛ, необхідних  для  максимального зменшення ризику передачі ВІЛ іншим особам,  а також 
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якщо людина,  яка живе з ВІЛ,  відмовилася надати згоду  на попередження лікарем її партнера 

(партнерів) про те,  що він (вона,  вони) піддавався ризику  інфікування  ВІЛ,  лікар  має право   

без  згоди  цієї  особи  повідомити  зазначеного  партнера (партнерів)  про  те,  що  він  (вона,  вони)  

піддавався   ризику інфікування   ВІЛ,   та   надати  рекомендації  щодо  необхідності тестування  

на  ВІЛ  і  застосування  профілактичних  заходів  для недопущення інфікування ВІЛ. 

Передача  медичним  працівником  відомостей,  зазначених у частині третій цієї статті, 

дозволяється лише: особі, стосовно якої було проведено тестування,  а у випадках та за умов, 

установлених частиною третьою статті 6 цього Закону, - батькам чи іншим законним 

представникам такої особи; іншим медичним працівникам та  закладам  охорони  здоров'я  - 

винятково у зв'язку з лікуванням цієї особи; іншим третім  особам  -  лише за рішенням суду в 

установлених законом випадках. 

Передача відомостей, зазначених у частині третій цієї статті, іншим   медичним   

працівникам   та   закладам   охорони  здоров'я допускається виключно за наявності усвідомленої 

інформованої згоди людини,  яка живе з ВІЛ,  на передачу таких відомостей,  наданої в 

письмовому вигляді,  і лише для  цілей,  пов'язаних  з  лікуванням хвороб,  зумовлених ВІЛ,  та у 

разі,  якщо поінформованість лікаря щодо ВІЛ-статусу пацієнта має істотне значення для його 

лікування. 

 

Розкриття медичним працівником відомостей  про  позитивний ВІЛ-статус особи партнеру 

(партнерам) дозволяється, якщо: 

     1) людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово 

підтвердженим проханням; 

     2) людина,  яка живе з ВІЛ,  померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона 

не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду. 

“Таким чином внутрішнє законодавство повинно забезпечувати достатні гарантії, з метою 

запобігання передачі або розголошенню медичної таємниці, що може суперечити положенням 

статті 8 Конвенції, 5, 6 та 9 Конвенції про захист особи у зв’язку з автоматичною обробкою 

особистих. Вказані міркування є особливо важливими, якщо мова іде про нерозголошення 

інформації, яка стосується захворювання особи на ВІЛ. Оскільки, розголошення таких даних може 

значно вплинути на приватне та сімейне життя особи, на її     соціальний статус та зайнятість, 

піддаючи таку особу ганьбі та ризику бути вигнанцем у суспільстві. Також з цієї підстави особа 

може втратити бажання дізнатись про свій діагноз та отримати медичну допомогу, в результати 

чого зруйнувати всіті профілактичні заходи, які вживаються суспільством, щоб запобігти 

пандемії...”  Справа Z проти Фінляндії, заява №22009/93 “…захист особистих даних, не тільки 

медичних, є надзвичайно важливим для реалізації особою свогоправа на повагу до приватного та 

сімейного життя, гарантованого статтею 8 Конвенції (ст. 8). Повага до конфіденційності 

інформації про стан свого здоров’я є невід’ємним принципом правових систем країн-учасниць 

Конвенції. Вирішальною є не лише повага до медичної таємниці пацієнта, а також і забезпечення 

його довіри до медичної професії та медичних послуг загалом. 

Без такого захисту, особи, які потребують медичної допомоги, можуть віднаджуватись від 

надання інформації особистого та інтимного характеру, що може бути необхідним для отримання 

належного лікування, та навіть від прагнення отримати таку допомогу і таким чином наражати 

себе та своє здоров’я, а у випадку інфекційного захворювання і здоров’я суспільства, на 

небезпеку..” 

 

Право на медичну допомогу 
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Конституція України 

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє 

розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. 

 

Законодавчі акти 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» 

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»  

Закон України «Про психіатричну допомогу» 

Крмінально-виконавчий кодекс України (статті 8, 107, 116) 

Закон України «Про попереднє ув’язнення» (статті 11, 21) 

 

Право на охорону здоров’я (ст.8 Закону) 

життєвий рівень 

безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовищ 

санітарно-епідемічне благополуччя території  

безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку 

кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування 

відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я 

достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення 

громадська діяльність в області ОЗ 

правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я 

відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди 

оскарження неправомірних рішень і дій  

можливість проведення незалежної медичної експертизи  

право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск 

до нього інших мед. працівників, а також інших осіб. 

 

Акти МОЗ 

Стандарт надання медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, 

а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які 

розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики 

Клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, 

лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх 

послідовність 

Акти щодо медичної допомоги в місцях несвободи 

Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі (затв. наказом 

МЮ/МОЗ України №1348/5/572 від 15.08.2014 р., зі змінами від 10.05.2017) 
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Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (затв. наказом МЮ України від 

29.12.2014  № 2186/5) 

Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України (затв. наказом МЮ України від 18.03.2013  № 460/5) 

Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України 

із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту (затв. 

Наказом МЮ/МОЗ України 10.02.2012  № 239/5/104) 

Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ 

виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного 

спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за 

перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії (затв. наказом МОЗ/МВС/МЮ 

України від 05.09.2012  № 692/775/1311/5) 

Пордок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і 

виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної 

підтримувальної терапії (затв. наказом МОЗ/МВС/МЮ/ДСКН України від 22.10.2012  № 

821/937/1549/5/156) 

 

Обсяг права засуджених на медичну допомогу 

(безоплатно) 

у закладах ДКВС: екстрена, первинна, спеціалізована (вторинна), медична допомога відповідно до 

стандартів та клінічних протоколів МОЗ, забезпечення лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, реабілітаційне лікування (п.п.3, 4, 26 р.1, Порядку) 

за неможливості проведення обстеження на базі ЗОЗ ДКВС – у ЗОЗ з орієнтовного переліку (п.17 

р.І Порядку) 

за неможливості надання медичної допомоги у ЗОЗ ДКВС – у ЗОЗ з орієнтовного переліку (п.20 

р.І Порядку) 

    

(платно) 

отримувати консультацію, медичну допомогу і лікування, у тому числі платні медичні послуги за 

рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких в ЗОЗ. Консультування, 

обстеження і лікування обраним засудженим лікарем здійснюються в умовах ЗОЗ ДКВС у 

присутності медичного персоналу, а за наявності медичного висновку стаціонарне лікування в 

таки ЗОЗ (ч.1 ст.107 КВК, ч.5 ст.116 КВК, п.п.9, 16 р.І, Порядку) 

 

Перелік нормативно-правових актів 

Міжнародні правові акти 

Загальна декларація з прав людини 

Міжнародний пакт про політичні та громадянські права 

Міжнародний пакт про соціальні та культурні права 

Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  

Мінімальні стандартні правила ООН, які стосуються поводження із ув'язненими, запропоновано 

назвати («Правилами Мандели») 

Міжнародні правила ООН щодо поводження з жінками-в’язнями та заходів, не пов’язаних з 

позбавленням волі, по відношенню до жінок-злочинниць (Банкокські правила) 
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Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та факультативний протокол до неї 

Конвенція із захисту прав людини та основоположних свобод 

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню  

Європейські пенітенціарні правила 

 

Законодавчі акти 

ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров’я" 

ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 

ЗУ «Про протидію захворюванню на туберкульоз» 

ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 

ЗУ  «Про заходи  протидії  незаконному  обігу наркотичних  

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та  зловживанню  ними» 

ЗУ «Про екстрену медичну допомогу» 

Закону України «Про психіатричну допомогу» 

ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки» 

ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

КК України (ст.ст.130-132, 17, 139, 140, 161? 303? розділ ХІІІ Особливої частини) 

КПК України (ст.ст.212, 537-539) 

КВК України (ст.8, ст.116) 

ЗУ «Про попереднє ув’язнення» (ст.21) 

ЗУ «Про Національну поліцію» (ст.ст.18, 43) 

Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події, 

постанова КМУ від 21.11.2012 № 1119 

 

Документи за видами захворювань 

 Назва Орган Дата № 

 Пов’язані із споживанням психоактивних речовин    

 Стратегія державної політики щодо наркотиків на 

період до 2020 року  

КМУ 27.08.2013 735 розпор. 

 Перелік наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, зі змінами 

КМУ 06.05.2000 770 

 Таблиці невеликих, великих та особливо великих 

розмірів наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, які знаходяться у 

незаконному обігу, зі змінами 

МОЗ 01.08.2000 188 

 Про затвердження клінічних протоколів надання 

медичної допомоги зі спеціальності „наркологія 

МОЗ 21.09.2009 681 

 Порядку проведення замісної підтримувальної 

терапії хворих з опіоїдною залежністю, зі змінами 

МОЗ 27.03.2012 200 

 Про затвердження Правил виписування рецептів на МОЗ 19.07.2005 360 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
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лікарські засоби і вироби медичного призначення, 

Порядку відпуску лікарських засобів і виробів 

медичного призначення з аптек та їх структурних 

підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, 

обліку та знищення рецептурних бланків, зі змінами 

 Порядок придбання, перевезення, зберігання, 

відпуску, використання та знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 

закладах охорони здоров’я, зі змінами 

КМУ 13.-5.2013 333 

 Перелік захворювань, за наявності яких особа не 

може бути усиновлювачем 

МОЗ 20.08.2008 479 

 Інструкція про порядок виявлення та постановки на 

облік осіб, які  незаконно   вживають  наркотичні  

засоби  або психотропні речовини 

МОЗ/ГП

У/МЮ   

10.10.1997 306/680/21/66/5 

 ВІЛ    

 Порядок добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) 

МОЗ 19.08.2005 415 

 Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи МОЗ 05.03.2013 180 

 Порядку встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції МОЗ 10.07.2013 585 

 Порядку організації медичної допомоги хворим на 

ВІЛ-інфекцію/СНІД 

МОЗ 10.07.2013 585 

 Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та 

здійснення медичного нагляду за ними 

МОЗ 10.07.2013 585 

 Клінічний протокол антиретровірусної терапії віл-

інфекції у дорослих та підлітків, зі змінами 

МОЗ 12.07.2010 551 

 Клінічний протокол лікування опортуністичних 

інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД 

МОЗ 24.02.2015 92 

 ТБ    

 Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

дорослим. Туберкульоз 

МОЗ 04.09.2014 620 

 Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги ко-

інфекція (туберкульоз/ВІЛ- інфекція/СНІД)   

МОЗ 31.12.2014 1039 

 Вірусний гепатит    

 Вірусний гепатит В у дорослих. Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги. 2016 

МОЗ 21.06.2016 613 

 Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

вірусний гепатит С у дорослих 

МОЗ 18.07.2016 729 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1404-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1404-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1254-13/paran23#n23
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-13/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-13/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-13/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-13/paran4#n4
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 Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

вірусний гепатит С у дітей 

МОЗ 18.07.2016 729 

 Державна цільова соціальна 

програма профілактики, діагностики та лікування 

вірусних гепатитів на період до 2016 року 

КМУ 29.04.2013 637 

     

 

Акти з питань охорони здоров’я особам, які утримуються в місцях несвободи 

 Назва Орган Дата № 

 Акти, що стосуються затриманих осіб    

 Інструкції з організації діяльності чергових частин 

органів і підрозділів внутрішніх справ України, 

направленої на захист інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань, зі змінами 

МВС 20.08.2009 181 

 Правила внутрішнього розпорядку ізоляторів 

тимчасового тримання 

МВС 02.12.2008 68 

 Акти, що стосуються осіб, які тримаються в 

установах ДКВС України 

   

 Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

із закладами охорони здоров’я з питань надання 

медичної допомоги особам, узятим під варту 

МЮ/МО

З 

10.02.2012 239/5/104 

 Порядок організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі, зі змінами 

МЮ/МО

З 

15.08.2014 1348/5/572    

 Порядку надання екстреної медичної допомоги 

особам, узятим під варту або яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі 

КМУ 21.11.2012 1122 

 Порядком взаємодії закладів охорони здоров’я, 

територіальних органів внутрішніх справ, установ 

виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині 

забезпечення послідовності диспансерного 

спостереження за ВІЛ-позитивними особами, 

здійснення клініко-лабораторного моніторингу за 

перебігом хвороби та проведення антиретровірусної 

терапії 

МОЗ/ 

МВС/М

Ю 

05.09.2012 692/775/   

1311/5   

 Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ 

від матері до дитини в закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України та Інструкцією про порядок надання 

медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим 

дітям 

МОЗ/ 

МОН/ 

Мінмол/

ДДУПВ

П/Мінпр

аці. 

27.11.2007 740/1030/4154/

321/614а 

 Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, 

органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і 

МОЗ 

/МВС/ 

22.10.2012 821 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0212-12/print#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0212-12/print#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0212-12/print#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0212-12/print#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1615-12/paran16#n16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1406-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1406-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1406-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1406-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1407-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1407-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1407-07
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виправних центрів щодо забезпечення 

безперервності лікування препаратами замісної 

підтримувальної терапії, зі змінами 

МЮ/  

ДСКН 

 

Окремі акти, що стосуються питань соціального захисту 

 Назва Орган Дата № 

 Положення про медико-соціальну експертизу КМУ 03.12.2009 1317 

 Ііндивідуальна програма реабілітації інваліда МОЗ 06.10.2007 623 

 Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами 

КМУ 0.12.2009 1301 

 Порядок забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення 

КМУ 05.04.2012 321 

 Порядок взаємодії установ виконання покарань та 

суб’єктів соціального патронажу під час підготовки 

до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк 

МЮ/ 

Мінсоц..

/МОН/ 

МОЗ/ 

МВС 

28.03.2012 478/5/ 

180/375/212/25

8 

 

Міжнародний механізм захисту прав людини 

Міжнародно-правові договори 

Всесвітня декларація прав людини (1948) 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966) 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966) 

 

Договірні органи 

• Комітет з прав людини (КПЛ) 

• Комітет з економічеcкім, соціальних і культурних прав (КЕСКП) 

• Комітет з ліквідації расової дискримінації (КЛРД) 

• Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) 

• Комітет проти тортур (КПП) 

• Підкомітет з недопущення катувань (ППП) 

• Комітет з прав дитини (КПД) 

• Комітет із захисту прав трудящих-мігрантів (КТМ) 

• Комітет з прав інвалідів (КПІ) 

• Комітет з насильницьких зникнень (КНІ) 

 

Офіційні мови ООН 

Англійська  

Арабська 

Іспанська 

Китайська 

Російська 

Французська 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1301-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1301-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12/paran22#n22


55 
 

Інші джерела інформації комітетів 

Установи системи ООН (наприклад, ЮНІСЕФ) 

Міжнародні організації 

Міжнародні неурядові організації 

Національні неурядові організації (наприклад, ХПГ, УГСПЛ) 

Академічні установи 

ЗМІ 

Примітки:  

1.Комітети під час пленарних засідань виділяють час для заслуховування інших установ ООН і 

запрошують НУО 

2. Підняті цими організаціями проблеми можуть бути включені в перелік проблем або лягти в 

основу питань, що задаються членами Комітету делегації відповідної держави. 

 

Завдання процесу підготовки доповідей 

провести всебічний огляд вжитих заходів для приведення національного законодавства й 

політики у відповідність до положень відповідних міжнародних договорів з прав людини, 

стороною яких вона є; 

контролювати прогрес, досягнутий у справі заохочення реалізації прав, закріплених у договорах, у 

контексті заохочення прав людини в цілому; 

виявляти проблеми й недоліки, що стосуються свого підходу до здійснення договорів; 

оцінювати майбутні потреби й цілі для більш ефективного здійснення договорів; і 

планувати й розробляти відповідні стратегії для досягнення зазначених цілей 

 

7. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН НА 2018-2020 рр. 

Історія організації 

Становлення об’єднання розпочалось в січні 2017 року, коли  активісти, організації, ЛЖН з різних 

куточків України підписали Меморандум про зміцнення і роботу спільноти людей з 

наркозалежністю. Протягом лютого-жовтня 2017 року відбувалась робота над заявкою від України 

на ГФ 2018-2020 роки. 18 травня 2017 року відбувся захист інтересів спільноти в МОЗ і 

секретаріаті ГФ подача заявки від України на 2018-2020 роки. В червні-жовтні відбувався захист 

інтересів спільноти України в МОЗ і Національної Раді при подачі заявки на каталітичні інвестиції. 

21 червня 2017 року проводилась робота над структурою Національного співтовариства людей з 

наркозалежністю. В серпні цього ж року було визначено юридичний статус організації та 

розпочато роботу над статутом і організацією загальних зборів учасників Меморандуму і нових 

ЛЖН. У вересні 2017 року відбулась організаційно вибіркова зустріч та визначення «ВОЛНА».  

Окрім цього, в 2017 «ВОЛНА» брала участь в Національних платформах, представляла 

інтереси спільноти на всіх рівнях: Національної Раді, донорських інституцій, ключових спільнотах 

України – де організаціяпроводила мобілізацію і визначення планів спільноти. В цьому ж році 

відбулась юридична реєстрація «ВОЛНА». Був створений проект на мобілізацію і розвиток 

співтовариства в рамках ГФ 2018 рік. Організація займалась побудовою партнерства на 

Міжнародному Рівні та брала участь в Національних консультаціях. 

В 2018 році розпочато реалізацію проекту «НІЧОГО для НАС без НАС 2018» за підтримки 

БО МЕРЕЖА та МБФ Альянс громадського здоров'я. Розроблено і прийнято ряд регламентуючих 

документів організації. Розпочав роботу центральний офіс і адміністративний корпус. Проведено 
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процедури технічного забезпечення організації та конкурси, в результаті яких відібрані 

регіональні представники 10 регіонів з консультантами проекту 

Також ВОЛНА» взяла участь в роботі комітету щодо змін 188 постанови про розмір 

наркотичних речовин і прокурорів. Об’єднанням було внесено 3 пропозиції в проекти наказів 

МОЗУ про медико-соціальної послуги, управління транспортом, зроблені запити про гарантії 

забезпечення препаратами ЗПТ в зв'язку з перебоями на платних програмах, а також розпочато 

активний збір заяв про якість препарату для ініціації перевірки якості. 

Місія 

Ми – люди, які живуть з наркозалежністю, об’єднались задля допомоги один одному, 

забезпеченню потреб та захисту наших прав. 

Ми об'єдналися заради того, щоб ЛВН стали повноцінними членами суспільства – інтегрованими,  

соціалізованими та  прийнятими. 

 

Візія 

Ми бачимо світ, де поважають право людини на вживання психічно-активних речовин; люди, які 

живуть з наркозалежністю – декриміналізовані, а їх права не порушують, не піддають стигмі та 

дискримінації. Світ, в якому ЛВН мають рівні права і можливості на працевлаштування, освіту, 

лікування і не є злочинцями через свою залежність.  

Цінності 

• демократичність та залучення в процес прийняття рішень 

• єдність, згуртованість та партнерство 

• відкритість та повага до ЛВН  

• гуманне відношення до ЛВН на засадах принципу «рівний-рівному». 

• унікальність експертного досвіду 

• відповідальність та прозорість діяльності 

• креативність та пошук нових рішень. 

 

Основні партнери  

(міжнародні, державні, регіональні): 

 БО «100 відсотків життя», МБФ «Альянс громадського здоров’я»  

 ЦГЗ МОЗ України 

 Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД - Мережа «100% життя 

 БФ «Надія та довіра» 

 ГО "Клуб "Еней" 

 Мережа ЄСЛУН 

 СОГО "Клуб Шанс" 

 ВБО «Конвіктус Україна» 

 БО «Мередіан» 

 БО «Центр правової підтримки «Гідність» 

 ЖОГО «Перспектива» 

 Житомирський осередок ВЦО ЛЖВ 

 Офіс громадських детективів Житомирської області 

 КЗ СОР "Обласний наркологічний диспанцер" 

 Сумська обласна клінічна Інфекційна лікарня ім. З.І. Красовицького 
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 Сумський обласний центр профілактики боротьби зі СНІДом 

 Управління забезпечення прав людини Національної поліції України в Луганській області 

 Луганська обласна прокуратура 

 Луганське обласне управління з питань пробації 

 Луганский обласний наркологічний диспансер 

 ЛУГООТ «Мережа ЛЖВ» 

 БФ «Обрій» 

 «Веселка», м. Одеса. 

 ОБФ «Шлях до Дому», м. Одеса 

 КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом» 

 БФ «Вертікаль» 

 Управління охорони здоров’я у м. Біла Церква 

 КУ «Запорізький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» 

 БФ «Друге Життя». 

 БФ «Карітас» 

 «Відділ уповноважених Голови НПУ 3 питань дотримання прав людини в поліцейській 

діяльності» 

 Полтавський Обласний Наркологічний Диспансер 

 Регіональне Представництво Управління Захисту Людини в м. Полтава 

 Обласний Центр профілактики ВІЛ/СНІД м. Полтава 

 Лубенський районний наркологічний диспансер 

 Центр з надання безоплатної правової (первинної та вторинної) допомоги 

 КМНКЛ «СОЦІОТЕРАПІЯ» 

 КЛУБ ШАНС 

 БФ ПАРУС 

 

Сильні сторони Об'єднання, які допомагають йому розвиватися. 

Особиста мотивація учасників та учасниць та набутий попередній досвід роботи. Дружні 

підтримуючі відносини у колективі. 

Розуміння потреб та проблем спільноти, реальне бачення ситуації в регіонах. 

 

Міцне та грамотне правління та системна організованість. Підтримка центрального офісу та 

професійних координаторів. Делегація повноважень та свобода вибору вектору діяльності 

Спільна мета, реально поставлені цілі. Ідея та стратегія кроків для вирішення спільної проблеми. 

Передбачене фінансування. 

Унікальність, креативність та оптимізм. 

Слабкі сторони Об'єднання, які гальмують його розвиток. 

Низька кваліфікація та професійні навички співробітників. Присутність в команді людей, які 

спотворюють ідею політки об’єднання. Відсутність навчання та мотивації для регіональних 

лідерів на місцях. Нерозуміння деякими учасниками стратегічних цілей та своєї участі у діяльності. 

Розрізнений склад та внутрішні конфлікти. 

Не налагоджена комунікація. Відсутність організаційної структури та взаємодії. Перекладання 

відповідальності.  

Намагання впливу з боку організацій-донорів. Бюрократизація роботи. 

Невелика тривалість існування, брак значних досягнень Відсутність рішучості у прийнятті 

кардинальних рішень. Акцентування на цілях одного проекту. 
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Вразливість, стигматизація, самостигматизація, дискримінація в суспільстві. 

 

Внутрішні та зовнішні ризики, 

які можуть завадити розвитку Об'єднання. 

Конфлікти всередині спільноти та Організації. Недовіра та конкуренція між ключовими 

учасниками. Низька мотивація співробітників до професійного розвитку та вигорання лідерів. 

Невпевненість працівників та активістів в собі та в результатах своєї роботи. 

Відсутність фінансування або посилення залежності від донора. Розвиток в одному вузькому 

сегменті, в рамках одного проекту, нереалістичні плани. Помилка в виборі партнерів. 

Розчарування учасників спільноти в разі невиконаних обіцянок. 

Зміна чинного законодавства/політики. Відсутність підтримки державних структур. 

Незадоволення та конкуренція інших НУО. Конфронтація та недовіра суспільства,  невизнання 

прав ЛВН.  

 

Стратегічні напрямки дільності ВОЛНИ 

 Розвиток адвокаційного напрямку діяльності 

 Декриміналізація (зміна нормативних документів) 

 Розвиток лікувальних та реабілітаційних програм 

 Розвиток та посилення організаційної спроможності 

 Розширення джерел фінансування 

 Розробка та впровадження передових методів мобілізації 

 Стандартизація та моніторинг послуг реабілітації  

 Розширення крос-груп та пошук партнерів  

 Відбір та навчання регіональних лідерів районного масштабу 

 Моніторинг та оцінка соціальних послуг 

 Залучення до процесу розробки, моніторингу та оцінки якості послуг представників 

спільноти ЛВН 

 Виявлення найважливіших проблем цільової аудиторії та чітке планування їх вирішення 

 Командна робота та обмін досвідом, розширення знань в теорії та на практиці  

 Розширення та налагодження контактів із дружніми організаціями, ЗМІ, політичними 

діячами, виступи в координаційних радах та дорадчих органах, участь в акціях, конференціях, 

форумах тощо 

 Створення умов для зміни політики з врахуванням кращих Європейських практик 

 Стати ресурсним центром у питаннях наркозалежності в Україні 

 Географічне розширення діяльності 


