
ОНЛАЙН-
ЗАЯВКА

РОЗГЛЯД
ЗАЯВКИ

НАДАННЯ ВІДМОВА

Організація заповнює онлайн-заявку веб-сторінці 
charitytuner.org

«Черіті Тюнер» може запитати додаткову інформацію 
для оцінки організації. Якщо вона не надається 
протягом двох тижнів, запит на моніторинг 
скасовується. 

До Заявки додаються
+ Статут організації;
+ Довідка про статус

неприбутковості;

+ Програмний та
фінансовий звіт
принаймні за останній
фінансовий рік;

ГО «ЧЕРІТІ ТЮНЕР» на основі стандартів Німецького Центрального інституту Соціальних Питань (DZI)

Процедура моніторингу та отримання Сертифікату
«Прозорість&Порядність»

+ Актуальні інформаційні
матеріали, що ілюструють
поточну діяльність
організації та її здобутки 
у попередні періоди

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Нова заявка може подаватись не раніше, ніж через 
12 місяців після скасування попередньої заявки.

«Черіті Тюнер» не розкриває дані, які 
стали відомими в ході перевірки, крім 
випадків, передбачених Законодав-
ством України

Дані аналізу наданих матеріалів можуть 
використовуватися у знеособленому 
вигляді для підготовки інформаційних 
матеріалів ГО «Черіті Тюнер»

«Черіті Тюнер» не інформує третіх осіб 
про отримання або відхилення 
початкової заявки на сертифікат 
«Прозорість&Порядність»

Назви організацій, чий сертифікат 
«Прозорість&Порядність» втратив 
чинність, публікуються з роз’ясненнями 
на веб- сторінці та в інших публічних 
матеріалах

30*30**тривалість перевірки не 
перевищує 30 календар-
них днів без врахування 
часу на очікування 
запитаної додаткової 
інформації

«Черіті Тюнер» надсилає: 
+ спеціальну анкету на

отримання сертифікату,
+ декларацію про

протидію корупції та
відмивання коштів

+ документ про згоду на
обробку даних.

ТЕРМІН 
ДІЇ

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ

ПРИЗУПИНЕННЯ/СКАСУВАННЯ

12 місяців  
Може бути продовжено на 
наступні 12 місяців за 
результатами базової 
перевірки поточної 
діяльності організації 

Частиною процесу оцінки 
є зустріч з командою 
управління організації. 
Подібні зустрічі проходять 
у відповідні проміжки часу 
або з конкретних причин 

Рішення про надання/від-
мову в сертифікаті 
«Прозорість&Порядність» 
ухвалюється директором 
ГО «Черіті Тюнер». 

В разі відмови, «Черіті 
Тюнер» надсилає лист з 
описом причин відмови та 
рекомендаціями щодо 
змін, які зроблять 
можливими проходження 
перевірки

АПЕЛЯЦІЯ

Може подаватись 
протягом одного місяця 
після отримання відмови. 
Надається письмова 
мотивована заява з 
чіткими поясненнями по 
кожному пункту відмови.

«Черіті Тюнер» видає 
спеціальне свідоцтво на 
підтвердження рішення — 
сертифікату «Прозорість&
Порядність». 

У РАЗІ 
ПРИЗУПИНЕННЯ

Організація зобов’язуєть-
ся протягом двох тижнів з 
моменту отримання 
запиту надати вичерпну 
інформацію та/або 
виправити виявлені 
помилки.    

У РАЗІ 
СКАСУВАННЯ

Організація має право 
виправити порушення і 
подати до «Черіті Тюнер» 
вичерпну інформацію про 
виявлені причини 
порушення та наслідки 
для осіб, причетних до 
порушення стандартів. 

Термін дії сертифікату не 
може бути продовжений 
більше двох разів поспіль 
- принаймні раз на три 
роки організація має 
проходити повну 
перевірку.

В разі виявлення незначних порушень стандартів, дія 
сертифікату може бути призупинена. «Черіті Тюнер» 
надсилає запит до організації та інформує про 
призупинення сертифікату в своїх публічних комуніка-
ціях

В разі виявлення грубих порушень стандартів, дія 
сертифікату припиняється достроково. «Черіті Тюнер» 
надсилає лист до організації та якнайширше інформує в 
своїх публічних комунікаціях. 

Грубі порушення: 
· прояви зневаги до

територіальної цілісності,
суверенітету та Законів
України;

· прояви ознак
дискримінації;

· прояви ознак пропаганди
або визнання як

Cертифікату «Прозорість&Порядність», організація має 
право використовувати його в своїх публічних комунікаціях, 
розміщувати на веб-сторінці, а також на будь-яких інфор-
маційних матеріалах із закликами про пожертви. 

Після закінчення терміну або відкликання сертифікату, 
використання його заборонене, а розповсюдження 
матеріалів, що містять інформацію про раніше отриманий 
сертифікат, неприпустиме.

У виправданих виняткових випадках, можуть створюватись правила, які відхиляють-
ся від оригінальних стандартів сертифікату «Прозорість&Порядність». 
«Черіті Тюнер» завчасно інформує про правила на власній веб-сторінці та в інших 
публічних матеріалах.

«припустимих» ідеологій
нацизму, фашизму,
комунізму і т.п. ідеологій

· дії, що мають ознаки
шахрайства, відмивання
коштів, розкрадання,
розтрати або привлас-
нення пожертв

· неправомірне викорис-
тання персональних
даних в публічних
матеріалах 

· приховування конфлікту
інтересів, пов’язаних осіб
або залежного
становища 

charitytuner.org


