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Передмова
Перш ніж гортати та ретельно вивчати цей посібник, спробуйте дати собі
відповідь на просте, здавалося б, запитання: а на чому ґрунтується Ваша
довіра до інших людей, а тим більше - до окремих груп людей чи організацій?
Скоріш за все, Ви довіряєте друзям і родичам. Та чи кожен з Ваших друзів і
родичів заслуговує на такий рівень довіри, щоб Ви дозволили їм
розпоряджатися Вашими грошима?
В Українському суспільстві, принаймні за даними соціологічних опитувань,
досить високий рівень довіри до Церкви та Армії. Та чи кожному
представникові цих поважних інституцій ми здатні безумовно довіряти?
Мабуть, ні. Натомість, рівень довіри до парламенту, уряду, взагалі будь-якої
влади є традиційно низьким, та чи означає ця соціологія, що в Україні не існує
депутатів та урядовців, здатних чесно і якісно робити свою справу? Напевно,
існують і ми знаємо таких людей.
Чому ми, дивлячись на упаковки однакових за призначенням товарів,
обираємо певні торгові марки чи продукцію конкретних країн-виробників?
Зрештою, чому зараз в Україні рівень суспільної довіри до ―волонтерських‖
організацій в 10 разів (!!!) вищий, ніж до ―громадських/благодійних‖
організацій - це при тому, що переважна більшість ―волонтерських‖ організацій
працює в юридичному статусі громадської організації чи благодійного фонду?
Посібник не дає відповіді на складні світоглядні питання. Бо ці відповіді кожен
з нас вже й так має, навіть якщо не замислювався над їх конкретизацією.
Суспільна важливість Місії. Порядність. Передбачуваність (або прозорість).
Саме ці параметри складають суть англомовного поняття Goodwill, що не має
точного відповідника в українській, хоч часто й перекладається як ―репутація‖.
Порядність людини або представників інституції та прозорість
(передбачуваність) її дій - ось і є основа Довіри.
В цьому посібнику зібрано матеріали щодо міжнародних стандартів
―Прозорості&Порядності‖, інформацію про розвиток та регулювання Медіа
Громад, Етичні стандарти в публічних комунікаціях, юридичні рекомендації
тощо. Та кожен з авторів і упорядників мав крім практичної ще й філософську,
світоглядну задачу: зробити так, щоб рівень Довіри на планеті Земля не
зменшувався, а зростав.
Зростав на користь Прозорих та Порядних.
Павло Новіков
Голова Правління ГО ―Черіті Тюнер‖
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Стандарти “Прозорості&Порядності” неприбуткових організацій
Методичні рекомендації щодо процедури моніторингу та отримання
Сертифікату.
Розроблено ГО ―ЧЕРІТІ ТЮНЕР‖ на основі стандартів Німецького Центрального
інституту Соціальних Питань (DZI)
I. Передумови до подання заявки на сертифікат Прозорість&Порядність"
1. Тип організації
Заявку на сертифікат "Прозорість&Порядність" можуть подавати юридично
самостійні неприбуткові організації (благодійні та громадські організації згідно
законодавства України), що для виконання своєї місії, цілей та завдань
використовують публічні кошти. Щоб подати заявку, організація мусить бути
офіційно зареєстрованою в Україні, мати статус неприбутковості, самостійно
провадити свою діяльність, мати відповідні структури управління та ухвалення
рішень, а також регулярно публікувати програмну та фінансову звітність. ГО
―Черіті Тюнер‖ не розглядає заявок від інших типів неприбуткових організацій
(політичні партії, профспілки, релігійні організації, асоціації тощо), а також від
―іменних‖ благодійних організацій, що створені державними службовцями,
політиками та/або бізнесменами і в структурі управління яких засновники
та/або пов'язані з ними люди чи структури мають понад 20% голосів.
2. Місцезнаходження
Організація розташована та провадить діяльність в Україні.
3. Неприбутковий статус
Відповідно до Податкового Кодексу України, організація визнана такою, що
отримує податкові пільги. Це означає, що згідно з Податковим Кодексом, вона
переслідує неприбуткові, благодійні чи соціальні цілі.
4. Термін діяльності
Організація має змогу довести, що вона здійснює діяльність протягом
щонайменше одного повного року роботи станом на даний момент, а також
готова надати програмний та фінансовий звіти про цю діяльність.
5. Збір коштів
Організація в своїй діяльності залучає представників громади у формі
волонтерства та/або як надавачів благодійної допомоги, активно пропагує
пожертви від широкої громадськості, залучає різні види надходжень
(міжнародна допомога, кошти місцевого та/або державного бюджету,
благодійна допомога від бізнесів тощо).
II. Стандарти сертифікату "Прозорість&Порядність"
1. Мета
1. Організація діє на підставі Законодавства України, поважає права людини
та природні ресурси, в кожному аспекті своєї діяльності дотримується
статутних цілей.
2. У своєму Статуті організація чітко і зрозуміло вказує свою мету (місію), цілі,
сфери діяльності, а також основні функції та завдання її органів.
3. Статут організації, її юридична та фактична адреси, мета (місія) та цілі
діяльності, поіменний склад Правління, дирекції та (за наявності) органів
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нагляду та опіки є відкритою інформацією, що розміщена у вільному доступі на
веб-сайті організації.
2. Управління та нагляд
1. Організація має належні структури управління та нагляду. Чітко визначена
інформація про тих, хто уповноважений приймати рішення та представляти
організацію.
2. Завдяки чіткому відокремленню операційного управління від нагляду, обидві
функції можливо розрізнити і, таким чином, запобігти конфлікту інтересів.
а. Структура управління
Структура управління організацією має бути чітко розділеною за
повноваженнями та функціями: засновники/члени організації, Правління,
дирекція, органи нагляду та контролю. Організація мусить мати чіткі
запобіжники від монополізації впливу, проявів корупції та конфлікту інтересів.
Кількісний склад, функції та права кожного органу управління та нагляду
зафіксовані у Статуті організації.
● Правління організації складається щонайменше з трьох осіб, його члени
діють виключно на громадських засадах (щонайменше п'ять осіб для
організацій медіа громад);
● Суміщення позицій в Правлінні та операційній діяльності дозволяється,
якщо в результаті такого суміщення особа не отримує можливостей для
монополізації вирішального впливу на діяльність організації;
б. Політика щодо конфлікту інтересів
Більшість членів дирекції, а також члени Правління не є пов'язаними особами
(в розумінні Закону України ―Про запобігання корупції‖), не мають особистих
зв'язків один з одним і не перебувають у відносинах взаємної залежності;
● Кожен член організації, член Правління, дирекції, Ревізійної комісії,
Наглядової (опікунської, експертної тощо) ради розкриває, в разі появи,
свої конфлікти інтересів іншим членам відповідних органів
управління/нагляду.
● Якщо організація укладає угоду з компанією або особою, щодо яких є
ознаки пов'язаності до члена організації, члена Правління, дирекції та
інших органів управління/нагляду, це рішення має бути затверджено
Правлінням та/або відповідним органом нагляду.
в. Функції органів управління та нагляду
● Вищий орган управління організації щонайменше раз на рік збирається
на загальні збори (конференцію), в яких беруть участь понад половина
членів організації. На цих зборах більшість учасників не є пов'язаними
особами і не перебувають у відносинах взаємної залежності. Ведеться
протокол зборів (конференції);
● Не пізніше, ніж напередодні щорічного засідання, члени вищого органу
управління отримують фінансовий звіт та будь-яку додаткову
інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих рішень;
● Правління організації контролює діяльність дирекції, його кількісний
склад, функції та повноваження відображені в Статуті;
● Члени Правління можуть отримувати компенсацію своїх витрат,
пов'язаних зі здійсненням функції (наприклад, компенсацію витрат на
проїзд, проживання, матеріали тощо). Рішення про дозволені статті
компенсаційних витрат та їх об'єм має бути затверджено вищим органом
управління;
● Щонайменше раз на рік Правління збирається на засідання, в якому
беруть участь понад половина членів Правління. Ведеться протокол
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засідання. Щонайпізніше напередодні щорічного засідання, члени
Правління отримують фінансовий звіт та будь-яку додаткову
інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих рішень;
● За потреби організація формує незалежні органи нагляду та опіки
(експертні, наглядові, опікунські ради тощо), члени яких працюють
виключно на громадських засадах і не беруть участі в операційній
діяльності організації. Чисельний склад, функції та повноваження
органів нагляду/опіки мають бути затверджені Правлінням організації.
До органів нагляду та опіки обираються люди, які мають відповідний
досвід та знання в сфері діяльності організації, а також в належному
управлінні фінансами та розвитком організацій громадянського
суспільства.
3. Публічні комунікації та зв'язки з громадськістю
1. Організація надає чітку, правдиву, об'єктивну та відкриту інформацію щодо
існуючих проблемних питань в суспільстві, що є в сфері її діяльності, а також
про обраний спосіб подолання проблеми.
2. Організація поважає гідність тих, хто потребує допомоги, не тисне на тих, до
кого звертається по пожертви, а також справедливо ставиться до інших
організацій.
a. Чіткість
● Матеріали щодо збору коштів та публічні комунікації є чіткими,
зрозумілими та інформативними.
● Не використовуються зображення і тексти, що вводять аудиторію в
оману.
● Уникаються будь-які ризики плутанини назви або зображень,
розміщених від імені організації, з назвою чи іншими характерними
ознаками інших організацій.
● Не приховується інформація щодо реального способу використання
коштів.
б. Правдивість
● Публічні комунікації та заклики до здійснення благодійної допомоги
належно і правдиво відображають роботу організації та її головні
завдання.
● Інформація, викладена у текстах і зображеннях, точно відтворює
реальність.
● Не поширюються хибні, оманливі деталі та ті, що є перебільшенням.
в. Об'єктивність
1. Публічні комунікації та заклики до здійснення благодійної допомоги
інформативно і обґрунтовано представляють важливість обраного
об‘єкту і адекватність запланованих заходів у питанні найбільш
ефективної підтримки даного об‘єкту.
2. У текстах та зображеннях не використовуються неналежне схиляння до
певних емоцій чи тиск.
3. Зображення чи тексти вважається неприйнятним, коли, наприклад,
донорів змушують відчувати себе винними по відношенню до об‘єкту або
результату благодійної акції; або коли терміновість пожертвування у
зв‘язку зі стислістю термінів є недостатньо обґрунтованою, або
представлена не об'єктивно, у наслідок чого можуть бути погіршені
можливості потенційних донорів сформувати власне судження та
прийняти рішення.
г. Відкритість
Інформація, що поширюється під час публічних комунікацій та закликів до
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надання допомоги, є прозорою та відображає точний портрет організації та
її діяльності.
ґ. Повага до гідності
1. Жодна частина текстів і зображень не принижує чи не ображає людей,
які потребують допомоги, а також не порушує їхню гідність іншим
чином.
2. Не використовуються будь-які теми чи формулювання, що
дискримінують когось або можуть розглядатися як дискримінаційні.
3. Особи, на користь яких здійснюються публічні збори пожертв, не
надаються для вибору на власний розсуд (як у каталозі) та не є
предметом випадкового обміну.
4. Зображення страждань та болю осіб, які потребують допомоги, є
пропорційним до інформації про плани та заходи, що їх має здійснити
організація, у тому числі - наскільки це можливо презентувати – за участі
осіб, що потребують допомоги.
5. Організація утримується від використання принизливих, нечесних
описань болю та страждань або описань, що мають на меті створити
штучну сенсацію.
е. Недобросовісна поведінка по відношенню до інших організацій
1. Організація поводиться щодо інших організацій чесно та з повагою.
2. Не використовуються заяви, що містять наклеп або вводять в оману, а
також порівняльні твердження, які принижують інші організації.
3. Заяви про якість роботи організації супроводжуються чіткою, зрозумілою
інформацією та містять посилання на джерела підтвердження даної
інформації.
є. Комунікації з метою збору благодійних внесків
1. Форма та зміст повідомлень/комунікацій/матеріалів, що
використовуються з метою залучення коштів, регулюються керівними
принципами або правилами поведінки, які складаються організацією.
2. Неприпустиме використання персональних даних третіх осіб (зокрема,
набувачів допомоги) без їх належної згоди.
3. Організація відповідально ставиться до об'єктів авторських та суміжних
прав і не використовує такі об'єкти без згоди правовласників та/або їх
уповноважених представників.
ж. Співпраця з бізнесом
1. У рамках контракту, якщо організація надає бізнесу право використання
своєї назви та/або логотипу в комерційних цілях (зокрема, на упаковці
товарів чи у промоційних матеріалах щодо отримання товарів/послуг), вона
чітко доводить тип такої співпраці і зазначає умови співпраці (відсоток або
конкретну суму від вартості товару/послуги, що спрямовуються на користь
організації, та інші суттєві умови). Організація також інформує про спільні
проекти/акції з бізнесами, що передбачають використання її назви та
логотипу, на власному веб-сайті.
2. Співпрацю організовано в письмовій формі. Таким чином, умови цієї
співпраці чітко викладені та обидві сторони в змозі їх оцінити. Письмова
угода надається ГО ―Черіті Тюнер‖ за відповідним запитом.
3. Якщо організація наймає постачальника комерційних послуг з метою
розповсюдження інформації про організацію та закликами щодо здійснення
пожертв за посередництва (наприклад: кол-центр, рекламну агенцію,
провайдера телекомунікаційних послуг тощо), кожне розповсюджене таким
чином повідомлення має містити інформацію про реальний відсоток від
суми пожертви, що буде спрямовано на благодійність та на оплату послуг
постачальника, а також про сплачені податки.
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4. Якщо організація передає товари для продажу з метою отримання частини
виручених коштів в якості пожертви, має бути зазначений реальний
відсоток або сума, що буде спрямована безпосередньо на благодійність, а
також частка, спрямована на оплату послуг продавця, організатора
благодійного аукціону та постачальника товару.
5. Зібрані кошти надходять безпосередньо на власний рахунок організації.
Якщо це технічно неможливо, наприклад, у випадку збору пожертвувань
через телефонні рахунки, такі пожертвування передаються в організацію
якнайшвидше.
6. Організація несе відповідальність за всі публічні комунікації, в тому числі
здійснені від її імені найнятими комерційними посередниками.
з. Збір готівкових коштів
1. Збір готівкових коштів адекватно захищений від несанкціонованої та/або
неконтрольованої виїмки готівки. Якщо збір готівкових коштів відбувається
з використанням скриньок для пожертв, такі скриньки мають бути
розміщені стаціонарно, надійно опломбовані. На скриньці чи поруч з нею
має бути розміщена вичерпна інформація про організацію, мету збору
пожертв, копія угоди з власниками/розпорядниками об'єкту, на території
якого встановлена скринька, а також контактна інформація відповідальних
осіб та посилання на веб-сторінку організації. Організація на своїй вебсторінці обов'язково зазначає місця, де розміщено її скриньки для пожертв,
а також правові підстави (скан-копії угод з власниками/розпорядниками)
щодо розміщення скриньки.
2. Неприпустимі збори пожертв у транспорті, на проїзній частині та в інших
публічних місцях/ситуаціях, коли донор об'єктивно не може за браком часу
чи інформації зробити усвідомлений вибір та переконатися, що його кошти
будуть використані належним чином.
3. Грошові пожертви перераховуються та реєструються з належним
врахуванням принципу подвійної перевірки та якнайшвидше
конвертуються до системи безготівкового обороту організації.
и. Право на скасування регулярних пожертв
Членство в організації, що передбачає сплату внесків, а також будь-які форми
регулярних пожертв на користь організації можуть бути скасовані за бажанням
донора в будь-який час.
і. Обережне використання персональних даних
1. Адреси, інші контактні та персональні дані донорів та членів організації не
продаються, не здаються в оренду, не обмінюються та не передаються
іншим сторонам.
2. Якщо організація передає особисті дані донорів постачальнику послуг у
власних рекламних цілях в рамках договірних відносин, вона гарантує, що
дані використовуються винятково для вказаної узгодженої мети. Це також
гарантує, що дані не залишаться у доступі для постачальника послуг після
закінчення терміну договірних відносин.
3. Організація поважає побажання донора щодо збереження та використання
його особистих даних, у тому числі, зокрема, щодо типу, обсягу та
регулярності промо-матеріалів, з якими організація звертається до донора.
4. Організація не використовує персональних даних набувачів допомоги без
належної згоди. Особливо ретельно це правило стосується використання
персональних даних неповнолітніх, а також осіб у вразливому становищі.
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Істотні порушення принципів, викладених у пунктах в, ґ, є, ж, з, і,
особливо якщо це стосується порушення прав інших людей, є
однозначною підставою для відмови або негайного відкликання
сертифікату “Прозорість&Порядність”.
4. Використання коштів
Загальні вимоги стандарту
1. Організація має структуру та визначені процедури забезпечення
адекватного планування, здійснення та моніторингу використання коштів.
2. Організація використовує власні кошти лише для визначених суспільноважливих та/або благодійних цілей та на покриття пов‘язаних з ними
необхідних комунікаційних та адміністративних витрат.
3. Використання коштів відповідає принципам ефективності та економії.
Деталізація вимог стандарту
a. Цілеспрямоване використання коштів
1. Організація використовує власні кошти виключно для цілей, викладених у
статуті.
2. Організація відповідно документує, організовує та перевіряє таке
використання.
3. Не існує розбіжності між цілями, викладеними у статуті, та тим, як
організація фактично використовує кошти.
4. Якщо організація використовує публічні комунікації з закликами про
здійснення благодійних внесків в інтересах певної цілі, то кошти, що їх вона
збирає, йдуть саме на зазначену ціль.
5. Якщо існують зрозумілі причини того, чому кошти не можуть бути
спрямовані на дану ціль, організація вирішує використати кошти на іншу
статутну ціль, максимально наближену до первинної мети збору пожертв,
про що повідомляє публічно.
6. Організація вживає належних заходів для запобігання будь-якої корупції,
пов'язаної із використанням коштів.
7. Організація з загальним річним оборотом коштів понад один мільйон
неоподаткованих доходів громадян має підготувати та затвердити на рівні
найвищого органу управління організацією письмовий документ, в якому
викладено фінансові політики щодо запобігання корупції та відмиванню
коштів; цей документ має бути розміщений у відкритому доступі на вебсторінці організації, а його копія передана до ГО ―Черіті Тюнер‖.
8. Організація визначає та затверджує на рівні найвищого органу управління
політику щодо повноважень осіб, які мають право підпису на фінансових
документах, з урахуванням принципу подвійної перевірки.
б. Економне і стримане використання коштів
1. Рекламні (комунікаційні) та адміністративні витрати складають максимум
30% загальних річних витрат організації. Якщо витрати в окремих
випадках перевищують даний розмір, здійснюється перевірка щодо того, чи
були кошти використані економно та стримано.
2. Організація не має непропорційно високих витрат і не укладає жодних угод,
які можуть бути економічно збитковими для неї. Перед здійсненням великих
замовлень, а також у контексті ділових відносин, які існували протягом
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кількох років, кілька різних пропозицій зважуються за процедурою тендеру
та порівнюються у відповідні інтервали часу.
3. Організації з загальним річним оборотом коштів понад один мільйон
неоподаткованих доходів громадян мають розробити і затвердити на рівні
найвищого органу управління організацією керівні принципи закупівель,
правила про витрати на адміністративні потреби (зокрема, відрядження,
оплату проживання своїх працівників та співробітників тощо) та основні
принципи фінансових інвестицій.
4. Організація здійснює відповідні оцінювання економного та стриманого
використання коштів, що їх вона або використовує сама, або передає
третім особам.
в. Ефективне використання коштів
1. Організація вивчає вплив своєї діяльності на суспільство за методологією
―Теорії Змін‖ та використовує власні висновки з цього приводу для
управління майбутнім використанням коштів і ресурсів організації.
2. Організація розробляє відповідні процедури для моніторингу впливу.
Методи, масштаби та регулярність моніторингу впливу ґрунтуються на
обсязі річного обороту, а також на тривалості та складності діяльності.
Використання моніторингу впливу є пропорційним витратам.
3. Результати моніторингу впливу та рішення щодо застосування висновків,
що містяться в ньому, оформлюються письмово та публікуються у стислій
формі.
5. Оплата праці та політика щодо компенсацій
1. При оплаті праці своїх постійних і позаштатних співробітників як в рідній
країні, так і за кордоном, а також визначенні об‘єму компенсацій для членів
власних органів управління, організація враховує свій неприбутковий
статус, кваліфікацію працівника та відповідальність за посадою.
2. Організація визначає рівень оплати праці для постійних та позаштатних
працівників за принципом недискримінації, що означає, що для двох
працівників, які виконують однакові або схожі функції, оплата має бути
рівною, або приблизно рівною.
3. Якщо в організації є система фінансового заохочення співробітників (премії,
бонуси, розмір яких залежить від результативності праці), то правила
нарахування такого заохочення мають бути рівними для всіх
співробітників, які виконують однакові або схожі функції. Організація
ознайомлює своїх співробітників з такими правилами під час прийому на
роботу або укладання тимчасового контракту - незалежно від форми
договірних відносин між організацією та найнятим співробітником.
4. Організації з загальним річним оборотом коштів понад один мільйон
неоподаткованих доходів громадян мають розробити та затвердити на рівні
вищого органу управління політики щодо оплати праці та можливих форм
компенсації працівникам, найнятим консультантам, а також членам органів
управління. Затверджений документ передається ГО ―Черіті Тюнер‖.
6. Звітність та аудит
Загальні вимоги стандарту
Організація докладає зусиль для регулярного інформування суспільства про
власну діяльність, поточні та реалізовані проекти, обсяги надходжень та
12

витрат, пов‘язаних зі своєю діяльністю. Не пізніше, ніж за місяць після
закінчення кожного кварталу, організація публікує базовий фінансовий та
програмний звіт на власній веб-сторінці, а також надсилає ці звіти до ГО
―Черіті Тюнер‖.
По закінченні фінансового року організація подає належні звіти до державних
органів у встановленому Законом порядку, зміст цих звітів є відкритою
інформацією, звіти публікуються на веб-сторінці організації та надсилаються
до ГО ―Черіті Тюнер‖.
Деталізація вимог стандарту
1. Фінансова звітність складається відповідно до правових положень, основних
принципів систематичного бухгалтерського обліку, а також можливих
керівних принципів, викладених у Статуті та інших спеціальних
положеннях.
2. Враховуючи розмір та складність структури організації, фінансовий звіт
містить точний та інформативний огляд щодо джерел фінансування,
використання коштів та фінансового стану організації на момент складання
звіту.
3. Вся інформація, що необхідна для розрахунку комунікаційних (рекламних)
та адміністративних витрат, міститься у фінансовому звіті, додатках або
додаткових документах.
4. У фінансовому звіті, додатках або додаткових документах окремо
відображаються перелічені нижче джерела доходу: фінансові
пожертвування, пожертвування у натуральній формі (in-kind, в тому числі
гуманітарна допомога), спадщина, внески від членів організації або
Правління, винагороди, пасивні доходи, державні гранти, а також гранти
від інших організацій.
5. У річному фінансовому звіті, додатках або додаткових документах окремо
вказуються витрати в наступних сферах:
- витрати на утримання організації та адміністрування,
- підтримка проектів (деталізація наводиться по кожному проекту
окремим рядком або розділом),
- інформаційні кампанії з метою популяризації організації та
інформаційні кампанії по конкретних соціальних/благодійних проектах,
- освітня або просвітницька діяльність,
- інші напрямки фінансування (надається деталізація)
Названі витрати або сфери витрат підрозділяються і пояснюються, з огляду на
розмір і складність структури організації.
6. Річний фінансовий звіт детально та інформативно документує склад та
розвиток активів організації, невикористані пожертви, заощадження,
резерви та зобов'язання з відповідним суттєвим цільовим призначенням.
7. Правління організації визначає компетентну організацію або особу аудитора, що не має ознак залежності від діяльності організації та не
пов‘язана з представниками органів управління, яка має перевірити річний
звіт та завірити його своїм підписом. Документ надається ГО ―Черіті Тюнер‖.
8. Організації з загальним річним оборотом коштів понад один мільйон
неоподаткованих доходів громадян мають проходити базовий
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бухгалтерський/фінансовий аудит за підсумками року. Висновок аудиту
надається ГО ―Черіті Тюнер‖.
9. Організації з загальним річним оборотом коштів понад п‘ять мільйонів
неоподаткованих доходів громадян мають проходити повний фінансовий
аудит за підсумками року. Висновок аудиту надається ГО ―Черіті Тюнер‖.
7 Прозорість
Загальні вимоги до стандарту
1. Організація надає чіткі та вичерпні звіти про свою роботу, структури та
фінанси.
2. Вона швидко і з використанням фактичної інформації реагує на запити та
скарги.
3. Організація має веб-сайт та публікує інформативні програмні та фінансові
щоквартальні звіти не пізніше, ніж через 30 календарних днів після
закінчення звітного кварталу. Організація публікує повний річний
програмний та фінансовий звіт не пізніше, ніж через три місяці після
закінчення звітного фінансового року.
4. Дизайн веб-сайту та звітна інформація є чіткими та зрозумілими, вони
належним чином враховують складність структури організації.
5. Організація надає ГО ―Черіті Тюнер‖ всі необхідні документи та розкриває
будь-яку інформацію, що дозволяє перевірити, чи дотримується організація
Стандартів сертифікату "Прозорість&Порядність".
Деталізація вимог стандарту
a. Інформація, що оприлюднюється на веб-сторінці у вільному доступі
1. Організація надає інформацію про себе, а також про свої органи
управління, нагляду/опіки, їх функції та повноваження. Імена членів
Правління та інших керівних органів розкриваються.
2. Інформація про структуру організації містить дані про те, чи є члени різних
її органів посадовими особами чи особами, залученими на волонтерських
засадах. Інформація про структуру організації також містить інформативні
відомості про суттєве членство, приналежність до міжнародних асоціацій та
особливо важливих юридичних та/або фізичних осіб, які пов'язані з
організацією шляхом власної участі, у формі відокремлених компаній чи в
інших формах.
3. Організація надає комплексні зведені звіти про проекти та програми, які
нею виконуються та підтримуються. Крім того, організація оцінює кількість
витрачених коштів, об'єктивно характеризує важливі успіхи та невдачі,
вказує важливих проектних або фінансових партнерів та надає основну
інформацію щодо моніторингу ефективності, а також майбутнього
планування.
4. Організація описує свої основні цілі та стратегії, а також основні
можливості і пов‘язані з ними ризики. Вона надає інформацію про
структуру та метод функціонування механізмів її контролю.
5. Організація розкриває кількість членів, які мають право голосу, і, коли це
доречно, кількість членів, які надають фінансову підтримку. Вона також
розкриває кількість оплачуваних працівників та, наскільки це можливо,
кількість волонтерів.
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6. Організація у річному звіті оприлюднює загальний річний дохід у поточному
році оплачуваних працівників органу управління та команди керівництва,
вказуючи окремі функції відповідних членів. Якщо є підстави не
публікувати відомості по окремих особах, організація пояснює це та вказує
суму відповідного загального річного прибутку, а також кількість
зазначених осіб. Якщо організація складається з понад 20 штатних
працівників, вона надає достатньо детальну інформація про структуру і
діапазон загальних річних прибутків її працівників та членів її органів,
чітко і прозоро вказуючи верхні та нижні межі або середні показники.
7. Організація публікує суму покриття (компенсації) витрат, що члени її
органів управління отримують протягом року, вказуючи конкретну функцію
відповідного члена. Якщо є причини, чому деякі відомості про окремих осіб
не повинні публікуватися, організація пояснює це та натомість вказує
загальну суму компенсацій витрат, наданих за рік відповідним органам в
цілому, а також відповідній кількості працівників, про яких йде мова.
8. Організація в річному звіті стисло описує свою співпрацю з
постачальниками послуг та компаніями, на користь яких перераховано
понад 10% від загального об‘єму витрат. Організація чітко перераховує
найменування основних постачальників послуг та компаній. Крім того,
організація розкриває назви компаній та імена осіб, які протягом звітного
року увійшли до ТОП-10 витрат організації. Якщо з вагомої причини імена
або найменування окремих таких контрагентів не можуть бути розкритими
публічно (наприклад, з міркувань безпеки набувачів допомоги, які
перебувають у вразливому становищі), організація робить відповідне
пояснення та розкриває ці відомості під час проходження моніторингу
відповідальному працівникові ГО ―Черіті Тюнер‖ на умовах
конфіденційності.
9. Організація у річному звіті розкриває назви компаній та імена донорів,
надходження від яких становили понад 10% від загального об‘єму
надходжень. Крім того, організація розкриває назви компаній та імена осіб,
які протягом звітного року увійшли до ТОП-10 надходжень організації.
Якщо з вагомої причини імена або найменування окремих таких
контрагентів не можуть бути розкритими публічно, організація робить
відповідне пояснення та розкриває ці відомості під час проходження
моніторингу відповідальному працівникові ГО ―Черіті Тюнер‖ на умовах
конфіденційності.
10. Організація надає інформацію про обсяг та результати аудиту власного
фінансового звіту.
б Обов'язок звітувати та розкривати інформацію
Організація розкриває всю інформацію, яку ГО ―Черіті Тюнер‖ потребує для
перевірки дотримання організацією Стандартів сертифікату
"Прозорість&Порядність". Вона оперативно і в повному обсязі повідомляє про
основні зміни, а також про проблеми, які можуть спричинити порушення
Стандартів сертифікату "Прозорість&Порядність".
III. Процедура моніторингу та отримання сертифікату
“Прозорість&Порядність”
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1. Організація заповнює онлайн-заявку, розміщену у вільному доступі на
веб-сторінці ГО ―Черіті Тюнер‖ (charitytuner.org). До заявки також
додаються наступні документи:
Статут організації;
Довідка про статус неприбутковості;
Програмний та фінансовий звіт принаймні за останній фінансовий рік;
Актуальні інформаційні матеріали, що ілюструють поточну діяльність
організації та її здобутки у попередні періоди.
2. Перевірка проходить в режимі дотримання конфіденційності - ГО ―Черіті
Тюнер‖ не розкриває дані, які стали відомими в ході такої перевірки,
крім випадків, передбачених Законодавством України.
3. В ході перевірки ГО ―Черіті Тюнер‖ може запитати додаткову
інформацію, необхідну для оцінки відповідності організації критеріям
моніторингу. Якщо організація не відповідає на запит про додаткову
інформацію, або відмовляється її надати протягом двох тижнів з
моменту запиту, запит на моніторинг скасовується, інформація про це
надсилається організації. Організація може подати нову заявку не
раніше, ніж через 12 місяців після скасування попередньої заявки.
4. ГО ―Черіті Тюнер‖ має використовувати надані документи та інші
джерела інформації, щоб оцінити, чи організація відповідає Стандартам
сертифікату "Прозорість&Порядність". Додаткова інформація та
документи, зокрема щодо можливих причин відхилення заявки, можуть
збиратися у процесі оцінки, якщо це необхідно. Звичайною частиною
процесу оцінки є зустріч з командою управління організації. Крім того,
подібні зустрічі проходять у відповідні проміжки часу або з конкретних
причин (у випадку подання заявок на продовження терміну). Результати
процесу оцінки документуються у звіті, який надсилається організації.
5. За результатами перевірки, тривалість якої залежить від розміру та
структури організації, але не може перевищувати 30 календарних днів
(без врахування часу на очікування запитаної додаткової інформації), ГО
―Черіті Тюнер‖ надсилає спеціальну анкету на отримання сертифікату,
декларацію про протидію корупції та відмивання коштів, а також
документ про згоду на обробку даних.
6. Рішення про надання (або відмову в наданні) сертифікату
―Прозорість&Порядність‖ ухвалюється директором ГО ―Черіті Тюнер‖.
Організація підписує з ГО ―Черіті Тюнер‖ відповідний договір та отримує
сертифікат.
7. Термін дії сертифікату ―Прозорість&Порядність‖ складає 12 місяців з
моменту ухвалення рішення. ГО ―Черіті Тюнер‖ видає спеціальне
свідоцтво на підтвердження цього рішення. Термін дії сертифікату може
бути продовжено на наступні 12 місяців, якщо схвалюється заявка на
продовження терміну (схвалення відбувається за результатами базової
перевірки поточної діяльності організації). Термін дії сертифікату не
може бути продовжений більше двох разів поспіль - принаймні раз на
три роки організація має проходити повну перевірку.
8. В разі відмови у наданні сертифікату, ГО ―Черіті Тюнер‖ надсилає
організації відповідний лист з описом причин такої відмови та
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рекомендаціями щодо необхідних змін в організації, що зроблять
можливими успішне проходження перевірки. Організація має право
подавати нову заявку не раніше, ніж через дванадцять місяців після
отримання рішення з відмовою. В окремих випадках, якщо
невідповідності стандартам вважаються несуттєвими та не потребують
великої кількості часу на виправлення, організація отримує право
подавати повторну заявку через шість місяців, про що має бути
зазначено у листі від ГО ―Черіті Тюнер‖.
9. Організація протягом одного місяця після отримання відмови має право
на апеляцію цього рішення, надавши письмову мотивовану заяву з
чіткими поясненнями по кожному пункту відмови на адресу Правління
ГО ―Черіті Тюнер‖. В такому випадку, Правління ГО ―Черіті Тюнер‖
протягом шести тижнів з дати отримання такої заяви виносить рішення
про надання або відмову в наданні сертифікату на засідання відповідної
Експертної Ради (поіменний склад Ради визначається Правлінням).
Експертна Рада має складатися принаймні з п‘яти осіб, які не пов‘язані
ані з ГО ―Черіті Тюнер‖, ані з організацією, що подає апеляцію. Члени
Експертної Ради працюють на громадських засадах. До складу
Експертної Ради обов‘язково мають входити люди, які володіють
підтвердженими компетенціями у таких сферах:
● фінанси та бухгалтерський облік (або аудит);
● мас-медіа та комунікації;
● управління неприбутковими організаціями;
● профільна діяльність, пов‘язана з конкретною сферою діяльності
організації, що подає апеляцію.
Рішення Експертної Ради оформлюється протоколом та є обов‘язковим
для виконання.
10. Після отримання сертифікату ―Прозорість&Порядність‖ організація має
право використовувати його в своїх публічних комунікаціях,
розміщувати на веб-сторінці, а також на будь-яких інформаційних
матеріалах із закликами про пожертви. Після закінчення терміну дії (або
відкликання) сертифікату, використання його заборонене, а
розповсюдження матеріалів, що містять інформацію про раніше
отриманий сертифікат, неприпустиме.
11. В разі виявлення ГО ―Черіті Тюнер‖ достовірної інформації, що свідчить
про незначні порушення організацією стандартів
―Прозорість&Порядність‖, дія сертифікату може бути призупинена. ГО
―Черіті Тюнер‖ надсилає відповідний запит до організації та інформує
про призупинення сертифікату в своїх публічних комунікаціях.
Організація зобов‘язується протягом двох тижнів з моменту отримання
запиту надати вичерпну інформацію та/або виправити виявлені
помилки.
12. В разі виявлення ГО ―Черіті Тюнер‖ достовірної інформації, що свідчить
про грубі порушення організацією стандартів ―Прозорість&Порядність‖,
дія сертифікату припиняється достроково, про що ГО ―Черіті Тюнер‖
надсилає відповідний лист до організації та якнайширше інформує в
своїх публічних комунікаціях. До грубих порушень, що призводять до
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негайного припинення дії сертифікату, зокрема (але не виключно),
належать:
● будь-які прояви у публічних матеріалах організації ознак
зневажливого ставлення до територіальної цілісності, суверенітету
та Законів України;
● будь-які прояви у публічних матеріалах організації ознак
дискримінації за гендерними характеристиками, національністю,
віросповіданням, кольором шкіри, політичними та економічними
переконаннями, приналежністю до груп, діяльність яких не
заборонена Законом України;
● будь-які прояви у публічних матеріалах організації ознак
пропаганди або навіть визнання в якості ―припустимих‖ ідеологій
нацизму, фашизму, комунізму та інших людиноненависницьких
чи шовіністичних ідеологічних концепцій;
● будь-які дії, що мають ознаки шахрайства, відмивання коштів,
розкрадання, розтрати або привласнення пожертв
відповідальними співробітниками організації;
● неправомірне використання персональних даних (особливо дітей
або осіб у скрутному становищі) в публічних матеріалах
організації;
● приховування конфлікту інтересів, пов‘язаних осіб або залежного
становища (особливо якщо це стосується політично-важливих
персон);
● Організація, щодо якої зафіксовано грубе порушення стандартів,
має право виправити дане порушення і подати до ГО ―Черіті
Тюнер‖ вичерпну інформацію про виявлені причини порушення та
наслідки (в тому числі, дисциплінарні) для осіб, причетних до
порушення стандартів. Рішення про те, чи вжила організація
достатніх заходів для виправлення порушень і унеможливлення їх
повторення, а також про право організації на проходження
повторної повної перевірки, ухвалює на своєму черговому
засіданні Правління ГО ―Черіті Тюнер‖.
13. ГО ―Черіті Тюнер‖ поводиться зі всіма документами, наданими
організацією в рамках заявки, в режимі повної конфіденційності. Однак,
дані аналізу наданих матеріалів можуть використовуватися у
знеособленому вигляді для підготовки інформаційних матеріалів ГО
―Черіті Тюнер‖. ГО ―Черіті Тюнер‖ не уповноважений інформувати третіх
осіб про отримання або відхилення початкової заявки на сертифікат
"Прозорість&Порядність".
14. Назви організацій, чий сертифікат "Прозорість&Порядність" втратив
чинність (через неподання заявки на продовження терміну дії,
відхилення заявки на продовження або анулювання сертифікату
"Прозорість&Порядність") публікуються ГО ―Черіті Тюнер‖ з відповідними
роз‘ясненнями на веб-сторінці та в інших публічних матеріалах.
15. У виправданих виняткових випадках, зокрема, що стосуються
структури, сфери діяльності та складності організації, ГО ―Черіті Тюнер‖
може створювати правила, які відхиляються від оригінальних стандартів
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сертифікату "Прозорість&Порядність". ГО ―Черіті Тюнер‖ завчасно
інформує про такі правила на власній веб-сторінці та в інших публічних
матеріалах.
16. ГО ―Черіті Тюнер‖ її законні представники не несуть жодної
відповідальності за організацію, яка подає заявку. Це не стосується
грубої недбалості чи неправомірного наміру з боку ГО ―Черіті Тюнер‖ чи її
законних представників. Остаточні рішення щодо відповідальності
ухвалюються Експертною Радою в порядку, описаному в п. 9 даної
процедури.
IV Набуття чинності та інші умови.
Ці методичні рекомендації розроблені та затверджені ГО ―Черіті Тюнер‖ на
основі аналогічних рекомендацій Німецького Центрального інституту
Соціальних Питань (DZI) у грудні 2018 року.
Вони набувають чинності з 01 січня 2019 року.
Згідно з захистом законних очікувань, організації, що отримали сертифікат
―Прозорість&Порядність‖ станом на 31.12.2018, мають привести свої
організаційні структури, програмну та фінансову звітність у відповідність до
цих рекомендацій не пізніше, ніж до 31.12.2019 року.
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Етика публічних комунікацій у фандрайзингу
Частина 1. Відео.
Загальна інформація
Заклики до благодійності на веб-сайтах, в соціальних мережах, на
телебаченні або в кіно, та в цілому у медійній сфері стали важливою частиною
роботи неприбуткових організацій (далі – НПО).
НПО мають на меті впливати на вирішення соціальних та гуманітарних
проблем або допомагати в розвитку благодійних проектів. Для цього треба
запропонувати людям реалізувати свої філантропічні інтереси, залучати їх до
волонтерства та здійснення благодійних пожертв. Багато НПО використовують
ресурси (організаційні та фінансові) на здійснення комплексних інформаційних
кампаній задля досягнення своїх статутних цілей.
Традиційні способи заохочення громадськості до благодійності останнім
часом втрачають свою ефективність. Друковані засоби масової інформації
доповнюються цифровими медіа і частково переміщуються в інтернет та
соціальні мережі. Відео-реклама (в тому числі і соціального спрямування)
набуває все більшого значення.
Крім типового розміщення відео соціального спрямування (в рекламних
або спеціалізованих блоках на телебаченні або в кінотеатрах), в епоху
Інтернету, соціальних медіа та віртуальної реальності існує багато нових
можливостей:
● доступні способи рухомого зображення матеріалу,
● соціальна реклама може бути інтегрована в інші інтернетсторінки,
● додаткові можливості на власному веб-сайті, або так звані
"відеобанери",
● рекламні ролики на відеоплатформах (наприклад, YouTube або
Vimeo),
● через служби коротких повідомлень (наприклад, Twitter),
● месенджери (наприклад, Whatsapp та Телеграм),
● в соціальних мережах (наприклад, Facebook).
НПО використовують свої комунікаційні можливості та потужності для
організації збору благодійної допомоги на користь людей, які її потребують.
Важлива частина їхньої роботи - це також інформування своїх громад та
громадськості в цілому про свою діяльність, роз‘яснення, як звичайні люди,
бізнеси та інші структури можуть їх підтримати на шляху досягнення
соціальної місії організації.
Неминуче постає питання: де є обґрунтовані межі того, що показується в
соціально-спрямованому відео, що є припустимим, а що ні? Оприлюднення
вражаючих кадрів, наприклад, людей в екстремальних ситуаціях, вже є
суперечливим предметом у висвітленні в засобах масової інформації, і це не
менш закономірно і для фандрайзингу.
У цьому матеріалі йдеться про правила Німецького Центрального
інституту Соціальних питань (DZI) та VENRO, перекладені та адаптовані ГО
―Черіті Тюнер‖ для використання українськими НПО.
Правила використання соціальної реклами та відео, що містить заклики
до здійснення пожертв, розглядаються на трьох рівнях:
1) обов'язок організації відкрито, обґрунтовано та розумно
використовувати ресурси з точки зору можливостей бенефіціарів та донорів
фінансових ресурсів;
2) відеоролики не повинні вводити аудиторію в оману або ставити під
надмірний емоційний тиск;
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3) зображені люди, незалежно від їх життєвих ситуацій, мають бути
зображені у фактичному контексті.
Загалом, кожен якісний відеоматеріал повинен зміцнювати довіру між
донорами, бенефіціарами та неприбутковими організаціями у довгостроковій
перспективі.
Мета матеріалу
Цей матеріал має на меті надати практичну орієнтацію і, таким чином,
допомогти у розробці та впровадженні кінематографічних рекламних заходів
соціального або фандрайзингового спрямування. Він висвітлює відповідні
правила DZI і VENRO, спрямований на полегшення їх розуміння і застосування
на практиці, проте не замінює ці правила і не є їх частиною.
За допомогою досвіду численних неурядових організацій були зібрані
приклади, що класифіковані за різними категоріями. VENRO та DZI мають
намір не тільки краще узгодити інтереси та етичні настанови замовників,
виробників, цільової аудиторії таких відео-матеріалів, а також покращити
процес їх створення. Метою цього посібника не є каталогізація, оцінка
можливих форм та характеристик благодійницьких відео. Етичне
впорядкування не має на меті уникнення або стандартизації в ЗМІ, якщо мова
йде про біди, хвороби або жорстокість війни, вигнання та експлуатацію. Це
скоріше показує, за якими базовими умовами створюються різноманітні
візуальні матеріали та різноманітні варіанти оформлення подяки, що створює
довіру та захищає гідність у спілкуванні з донорами.
Метою цього матеріалу є використання прикладів та керівних принципів
для того, щоб передати широкому загалу існуючі принципи Кодексу VENRO та
DZI у зрозумілій та придатній формі. Крім звернень щодо пожертвувань,
використовуються також рекламні та іміджеві фільми, відеоролики проекту,
що створюються, наприклад, для Інтернет-сайтів, соціальних мереж,
телебачення чи кінотеатрів. Відео, які мають бути відмежовані з цих форматів
- це ті, які були підготовлені до історичної документації або виготовляються для
певної професійної аудиторії (наприклад, лікарів).
Матеріал було розроблено за участі експертів у сфері PR, публічної
комунікації, фандрайзингу та гуманітарних організацій різного розміру, а
також співробітниками офісу VENRO та DZI. Вони ґрунтуються на позитивному
досвіді, який DZI та VENRO вже отримали при розробці "Етика у
благодійному листуванні" (див. попередній розділ даного посібника).
Ця робота спрямована, в першу чергу, на працівників та керівників
відділів публічної комунікації НПО. У той же час вона також має на меті
заохочувати постачальників послуг, які займаються проектуванням та
створенням відеороликів про благодійність, для участі в цій темі. Це важливий
інструмент для багатьох організацій із функціями консультування та реалізації
відео-благодійництва.
Інструкції з використання
Цей матеріал використовує приклади в категорії "... добре, якщо", щоб
з'ясувати, наскільки емоційно прийнятні для реклами матеріали у відео.
Матеріал також показує, що рекламне благодійництво, з точки зору правил DZI
та VENRO, є сферою етичної реклами пожертвувань. Подібні аспекти частіше і
чіткіше висвітлюються в категорії "... погано, якщо". Неприпустимі речі
перелічені в розділі "Вважаємо недоречним …"
З практичних міркувань існують розділи "візуальна мова", "текст/мова"
та "постпродукція". Ці розділи призначені для полегшення пошуку окремих
елементів, однак слід зазначити, що етична оцінка благодійницького відео
впливає на ці три рівні одночасно.
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Стандарти коммунікацій
В цій публікації посилання на стандарти сертифікату
―Прозорість&Порядність‖ наведено у редакції ГО ―Черіті Тюнер‖, що є
адаптованою для України версією відповідних стандартів DZI (див. відповідний
розділ даного посібника).
Витяги з Кодексу VENRO ―Публічні комунікації соціального спрямування‖
(надалі ПКСН, нім. - EBÖ) наводяться по тексту у перекладі ГО ―Черіті Тюнер‖.
Загальні положення, на яких ґрунтується оцінка
1. Стандарт № 3 сертифікату “Прозорість&Порядність”: публічні
комунікації та зв’язки з громадськістю (див. відповідний розділ даного
посібника)
2. Кодекс VENRO.
Розділ “транспарентість” кодексу поведінки, організаційного
керівництва та контролю зв'язку VENRO.
Члени VENRO залучають кошти до співпраці у галузі розвитку та
гуманітарної допомоги професійним, кваліфікованим та етичним шляхом.
Фандрайзинг має бути надійним та чесним, як з точки зору інструментів збору
коштів, так і переданого контенту. Неприйнятними методами залучення
коштів є злочини, що ґрунтуються на фальсифікації, хибному наданні
інформації донорам - таке чітко заперечується членами VENRO.
Повага до людської гідності
Спеціальний принцип публічної комунікації - повага до людської
гідності. Він передбачає, що люди на всіх континентах є суб‘єктами дій, а не
об'єктами допомоги. Це відображено у всіх формах, таких як слова,
зображення та звук.
Прихильність конструктивним змінам
ПКСН не обмежуються висвітленням окремих бід або загальних
страждань. Вони описують причини та наслідки несприятливих умов життя,
експлуатації та гніту, а також показують шляхи можливих конструктивних
змін, що включає заходи стосовно поліпшення політичних, економічних та
соціальних умов.
Прихильність до відкритості та правди
ПКСН беруть за основу прозорість та публічність для різних варіантів дій
і закликають підтримати людей у вирішенні різноманітних проблем. Чесні та
достовірні ПКСН в принципі не містять рішень, які пропагують певний варіант
конкретної стратегії розвитку, конкретної форми допомоги або конкретного
педагогічного підходу до розвитку як ―єдино можливий‖. Люди, залучені до
ПКСН, мають реалістично оцінювати ефективність власних зусиль та, взагалі,
роботу неприбуткових організацій. Крім того, ПКСН можуть бути спрямовані
на належне надання державної допомоги та зміни довгострокових цілей, що
виникають у політиці розвитку.
Прихильність до адекватного спілкування
ПКСН подають інформацію емоційно та зрозуміло. Це також спрощує
ілюстрацію складних питань, але не перевантажує цільову аудиторію словами
або зображеннями, а також уникає вмісту чи фраз, які можна розглядати як
дискримінаційні. Використовувані засоби комунікації не повинні порушувати
партнерство, відкритість та істину. ПКСН враховують соціальну ситуацію в
країні, і тому намагається, де це можливо, продемонструвати взаємозв'язок
між життям в нашому суспільстві та проблемами країн, що розвиваються.
Прихильність до організацій, що відстоюють права жінок
Сталий розвиток людини включає в себе справедливість між статями.
ПКСН висвітлюють стан справ у життєвих ситуаціях жінок. Жінки та їх
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актуальні проблеми адекватно висвітлюються у текстовому вигляді та
зображеннями, а не стереотипно малюються, як залежні жертви. ПКСН
прагнуть до підвищення обізнаності і більш поглибленого усвідомлення
нерівного розподілу ресурсів, голосу та сили за гендерними ознаками та
сприяння змінам встановлених моделей поведінки та/або нелюдських
відносин.
Зобов'язання щодо загальноприйнятої політики
ПКСН базуються на принципах журналістської та етичної чесності, яка
ґрунтується на керівних принципах, викладених у Кодексі d'Athène на
міжнародному рівні та в кодексі преси на національному рівні (Джерело:
http://venro org/service/kodizes-und-selbsttest/)
Додатково можна ознайомитись:
Матеріали німецької асоціації фандрайзингу: http://fundraisingverband.de/
Комунікаційний кодекс німецької ради з питань PR: http://drpronline.de/kodizes/komm-kodex/
Кодекс рекламної поведінки з дітьми та підлітками на телебаченні німецької
ради з реклами: https://www.werberat.de/kinder-und-jugendliche/
Якісно-підготовчі заходи
Деякі аспекти мають бути враховані під час перших кроків планування
щодо створення відеороликів для благодійництва, а саме - етичне
обґрунтування використання певного відеоматеріалу. Специфіка зйомок,
монтажу та постпродакшн є основними елементами, що забезпечують якість
готового продукту. Дизайн відео буде різним, в залежності від сфери діяльності
організації. Однак, в цілому, має бути гарантована повага до гідності, безпеки
показаних осіб, а також захист їх персональних даних та прав. Також важливо
забезпечити відкриту та шанобливу взаємодію виробників відео та героїв між
собою.
Наприклад, це полягає в усвідомленні того, що відзняті матеріали (на
виробництво яких часто витрачається багато сил, грошей та інших ресурсів)
можуть мати великий вплив на життя героїв або довгострокові наслідки для
життя та становища в громаді. Пропорційність зусиль - також з технічної точки
зору - слід включити в планування з самого початку. Благодійні організації
повинні створювати, в тому числі для творчого та технічного персоналу, який
бере участь у виробництві благодійницького відео, правила про порядок участі
в проектах та взаємодію у цьому середовищі. Перш за все, це стосується
дотримання прав людини на приватність та персональні дані.
Кожна особа, яка бере участь у зйомках, підписує спеціальний дозвіл, що
підтверджує згоду особи на використання її зображення. Згода повинна бути
написана простими словами і зрозумілою мовою для тих, хто підписує таку
згоду, щоб зображена особа могла оцінити наслідки використання та
розповсюдження фото/відеоматеріалу. Необхідно чітко передбачити
анулювання згоди. Для дітей та підлітків потрібно отримати згоду батьків чи
опікунів.
З метою захисту людей, які фігурують в аудіо- та відеоматеріалах,
виробники аудіовізуального контенту мають вживати необхідних заходів
безпеки. Необхідно враховувати як бажання авторів зробити максимально
якісний та емоційний матеріал, так і побажання героїв матеріалу не бути
ідентифікованими (якщо такі побажання висловлюються в явній формі).
Вже на етапі планування організації повинні оцінювати ризики,
пов'язані з персоналом проекту або, за необхідності, перекладачами. Нарешті,
необхідно також уточнити питання витрат на місці проведення зйомки - це
треба зробити ще в рамках підготовки.
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Крім того, там, де це можливо, слід врахувати право героїв аудіовідеоматеріалів на ознайомлення з готовим продуктом перед його виходом в
масові комунікації.
Для якісної комунікації важливо, щоб вироблені матеріали, тексти та
зображення не мали упереджень та стереотипів. Якщо НПО у своїх рекламних,
навчальних та інформаційних матеріалах надають підтримку соціально
незахищеним групам населення, вони повинні мати чіткі стратегії для
уникнення або зменшення стереотипних моделей мислення серед загального
населення.
Нарешті, ми хотіли б наголосити на зберіганні та захисті відео- та
аудіоматеріалу, а також на проблемі розподілу й використанням цих
матеріалів. Наприклад, їх зберігання в архіві та своєчасне видалення (особливо
стосується первинних матеріалів, що потім піддавалися обробці з метою
унеможливлення персональної ідентифікації героїв). Це має враховуватись від
самого початку.
1. Мова зображень
Демонстрація людей
Добре, якщо:
● Людей показують, як суб'єктів дії, а не як пасивних жертв; треба
відповідально ставитись до культурних контекстів та табу, що є
панівними в різних спільнотах, а також уникати стереотипів;
● це правило також стосується зображення людей у проблемних
ситуаціях, коли людина змушена жити в умовах обмеженої кількості
їжі чи антисанітарних умовах, страждає від хвороб чи інвалідності;
● демонстрація людей та їхнього оточення є документальною,
демонструє реальну життєву ситуацію без зайвої ―естетизації‖ або
―емоційної насолоди‖ від споглядання людських страждань;
● стає зрозумілим, чому організація працює з представленими особами,
або як вони повинні слугувати прикладом роботи організації,
особливо це стосується особи, доля якої є центром благодійницького
відео (див. положення в розділі "Постпродакшн" цього матеріалу);
● зображення уточнюють реалістичні приклади роботи та демонструють
справжні історії людини. Під час зйомки можна виявити причини
складних умов життя або залежності людини. Таким чином, відео
стає більш яскравим та зрозумілим донору.
Погано, якщо:
● гідність зображених людей впливає на використовувані образи
(наприклад, показано захворювання, люди, яких принижують інших
або які, без сумніву, соромляться свого становища);
● люди, щоб збільшити емоції та викликати почуття жалю, показані не
автентичними, але насамперед як безпорадні жертви (наприклад:
страждання, відчайдушні, покинуті, які плачуть, сильно недоїдають,
частково оголені);
● люди в складних життєвих ситуаціях представлені донорам з повною
контактною інформацією, наче донорам пропонується надавати
допомогу безпосередньо цим особам без посередництва НПО.
Вважаємо неприпустимим:
● коли людину продемонстрували в складних життєвих ситуаціях і
показали принизливо (наприклад, з виставленою наготою). Таким
чином, порушується право людини на гідність, а також створюється
емоційний тиск на особу, яка може бути донором. Особливо, коли ця
форма зображень асоціюється із закликом до пожертви;
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●
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на відео зображено людей в екстремальних ситуаціях, за умови, що
використання матеріалу спрямовано виключно на ефект введення
потенційних донорів у стан шоку (наприклад, кадри вмираючих
людей, неприхована агресія чи застосування сили). Це також
стосується уявлень про роботу організації;
кадри, які маніпулюють чи фальсифікують справжню ситуацію
(включаючи перебільшення та припущення);
створення у потенційних донорів почуття власної недобросовісності
чи пропозиція (навіть прихована) ―відкупитися‖ від страждань інших
людей, що чинить на аудиторію необґрунтований тиск (наприклад,
фотографії мертвих біженців для ілюстрації проблеми біженців);
відкрита демонстрація зображень людей, котрі можуть бути під
загрозою знищення або стигматизації, та/або демонстрація
подробиць, за якими цих людей можна ідентифікувати (особливо
обережно треба ставитись до подібних історій в невеличких
населених пунктах, де людину можуть ідентифікувати навіть через
вживання ―дуже узагальнених‖ деталей - наприклад, в місцевій школі
може бути лише одна ―молода вчителька‖ або на вул. Шевченка може
мешкати лише один чоловік на ім‘я Артур тощо);
увага на окремих особах або образах з приватних приміщень, якщо
відзняті люди не дали свою згоду на використання матеріалу, або
якщо зйомка дітей та підлітків відбувалася без згоди законних
опікунів;
якщо показані особи не були проінформовані про намір використати
матеріали за їх участю, або недостатньо проінформовані;

Прямий погляд головних героїв в камеру (тобто на глядача)
Добре, якщо:
● подання образу людини можна охарактеризувати як: доречне, гідне,
помірне, ніжне, на рівні очей;
● представлена на відео особа має зв'язок з розказаною історією,
розповідь служить справжнім прикладом роботи організації. У цьому
випадку також дозволяється використання зображень/відео людей у
стані горя або смутку, якщо цей спосіб передачі візуальної інформації
ілюструє правдиву історію;
● сцени, що викликають жалість або смуток, по ходу розвитку сюжету
виправдані загальним змістом (наприклад, у зв'язку з хворобами);
Погано, якщо:
● прямий погляд - це прохання, пошук людини, яка перебуває в потребі
і це викликає у глядачів сильне емоційне хвилювання, або коли
матеріал виглядає як хибне подання без контексту;
● страждання певної людини привертають увагу, але матеріал не
доносить інформації про загальний стан проблеми та запропоновані
можливості її вирішення;
● він розфокусовується і посилюється іншими привабливими
елементами дизайну чи постпродакшн, такими як використання
світла, кольору, тіні або фонової музики, звуків, створюючи загалом
темний, гнітючий контекст;
● контекст відео дає відчуття, що показаній людині просто зараз
загрожує щось страшне;
● оприлюлднені ім‘я та прізвище особи, через це виникає враження, що
благодійна допомога спрямовується безпосередньо цій людині (без
посередництва НПО);
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прямий і в той же час співчутливий погляд поєднується з закликом до
пожертвувань.
Вважаємо неприпустимим:
● пряме прохання або заклик про допомогу героя, погляд якого
спрямовано на глядачів, у поєднанні з іншими підсилюючими
елементами (зображення людей в жахливих умовах, відчайдушний
плач, страждання), що викликає непропорційний шок або відчуття
―провини‖ у потенційних донорів і унеможливлює зважене,
усвідомлене ухвалення рішення про пожертву.
●

Використання кадрів з дітьми та підлітками
Добре, якщо:
● матеріал відео враховує особливу вразливість дітей та підлітків;
● дітей та підлітків насправді підтримує організація, або якщо
неповнолітні беруть участь у роботі такої організації.
Погано, якщо:
● кадри впливають на інтереси дітей чи підлітків або експлуатують їх
недосвідченість;
● кадри з дітьми повторюються у готовому продукті разом із закликом
до збору пожертв, діти показані здебільшого діти зображуються із
сумним, співчутливим виразом обличчя, тому образ дитини
"використовується" лише для створення / підсилення тиску на
потенційних донорів;
● діти та молодь використовуються для рекламних цілей, не
пояснюючи, як саме організація надає підтримку неповнолітнім.
Вважаємо неприпустимим:
● коли зображені діти і підлітки вирвані з контексту сфери діяльності
організації і використовуються лише з метою викликати у глядачів
почуття жалості;
● під час зйомок дітьми та підлітками зловживають (наприклад,
необґрунтовано довга тривалість зйомок);
● коли дітей і молодь знімають без згоди опікунів (наприклад, таємні
записи в інтимних або важких життєвих ситуаціях);
● відеоматеріали, які показують неповнолітніх у небезпечних ситуаціях
без вагомих причин такої демонстрації;
● образ дітей та підлітків у сексуальному контексті;
● рекламні ролики, в яких неповнолітні просять про пожертву для
третьої особи;
● рекламні ролики, в яких неповнолітні піддаються стигматизації
(наприклад, в якості жертв сексуальних зловживань, діти-солдати).
Зображення труднощів та страждань
Добре, якщо:
● Релевантність і зв'язок з цією темою чітко пояснюються сферою
роботи організації;
● поряд з демонстрацією проблемної ситуації описані запропоновані
організацією способи вирішення проблеми шляхом конкретних дій,
спрямованих на подолання страждань, бідності та злиднів, а
загальний зміст відео зосереджує потенційних донорів на способі
подолання проблем, а не лише зосереджує на песимістичному погляді
на світ;
● представлення реального життя в складних умовах має важливе
значення для пояснення фокусу роботи та конкретних заходів
підтримки організації. Наприклад, в благодійницькому відео про
26

замерзлих та голодуючих мешканців міста під час війни або після
стихійного лиха;
● перегляд відео дає можливість пом'якшити дискомфорт людей,
вказуючи не лише на страждання, а й на результати допомоги,
наприклад, у вигляді порівнянь "до/після";
● не створюється загального відчуття безнадійності, наводяться
достатні обґрунтування щодо необхідності змін;
Недобре, якщо:
● показані надзвичайні труднощі та хибні уявлення, такі, як сильно
занедбані люди (наприклад, діти з впалими животиками, виступаючі
ребра, мухи в очах, необроблені відкриті рани);
● показані ситуації, в яких можливі перебільшення або неправильне
тлумачення;
● зображення естетизує або романтизує лихо та страждання,
наприклад, захід сонця над звалищем;
Вважаємо неприпустимим:
● постановочні сюжети або історії про злидні, створені лише для
привернення уваги;
● ролики, що містять навмисну дезінформацію, коли зображення
маніпулятивні, аби представити надзвичайну ситуацію більш
жахливою, ніж вона є насправді, щоб привернути більше уваги і тим
самим збирати більші пожертви;
● коли кадри у відео послідовно, з необґрунтованим використанням
крупних та макро-планів показують екстремальні, надзвичайні
ситуації та ситуації, що не можуть мати позитивного вирішення
(наприклад, діти з впалими животиками, виступаючі ребра, муки в
очах, необроблені відкриті рани);
Зображення війни, насильства, терору, вигнання, знищення,
експлуатації та гноблення
Добре, якщо:
● демонструються документальні кадри саме про ті стани та ситуації,
які дійсно відбуваються і штучно не загострені;
● у зображенні війни, насильства, руйнувань тощо, не виникає
спотворення реальності (наприклад, не вживаються невиправдано
часті повідомлення про серйозні злочини);
● показ такого матеріалу виправданий метою створити соціальне
усвідомлення проблеми;
● це відповідає меті організації мобілізувати громадську думку проти
насильства та розробляти стратегії запобігання, наскільки це
можливо, воєн, терору, насильства тощо.
Погано, якщо:
● насильство та війна демонструються, зокрема, для того, щоб
викликати увагу, але ці напрямки не є суттєвими для реальної роботи
організації;
● образне уявлення підкреслює насильницькі аспекти, наприклад,
побиття, каліцтва або приниження людей;
● візуальне уявлення про насильство та терор може загострити
конфлікти;
● показане на відео нівелює інформаційну цінність події, викликає
нервозність або вуайеризм;
● реальні особи знаходяться в небезпечній ситуації і демонстрація
матеріалу може потенційно їм зашкодити (наприклад, це може
стосуватися матеріалів воєнних кореспондентів).
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Вважаємо неприпустимим:
● свідоме перебільшення розмаху чи масштабу насильницьких дій у
рекламних цілях, адже шокуючі сцени підвищують увагу і, отже,
сприйняття;
● війна, насильство, терор, вигнання, знищення, експлуатація і
придушення описані в манері, яка виражає торжество, або
применшує таке насильство, у тому числі щодо людей, які це
заподіяли. Це також стосується анімованих чи віртуальних
матеріалів;
● травмовані люди, які явно не погоджуються на зйомку, показуються
в рекламних роликах;
● якщо люди показані у варварських (звірячих) ситуаціях, навіть якщо
ці ситуації відтворені з реальності чи зняті в режимі репортажу, з
паралельною демонстрацією жертв такої звірячої поведінки, що має
на меті лише створення емоційного шоку та співчуття у донорів;
● якщо жорстокі сцени фактично показані, як нескінченний цикл і,
таким чином, жертводавець несвідомо пройнятий жахом (наприклад,
нанесення серйозної травми, або голодуючі, або атака танків, або
підпалював будинків);
● коли центральним елементом благодійницького відео є жорстока,
агресивна або антисоціальна поведінка;
Зображення захворювання та смерті
Добре, якщо:
● організація справді працює над подоланням цієї хвороби або її
наслідків, інформація відображається достовірно та з усіма
важливими аспектами;
● це важливо для виявлення проблемних ситуацій, які організація
намагається вирішити;
● особи, які мають інфекційні захворювання (наприклад, Ебола), або
захворювання, носії яких є стигматизованими у суспільстві, показані
анонімно і, таким чином, захищені;
Недобре, якщо:
● це відбувається без контексту і використовується як "звичний
супровідник" для створення емоцій глядачів;
● гідність показаних людей порушується, наприклад, шляхом
демонстрації сильного недоїдання або захворювань, що вважаються у
суспільстві ―хворобами певної групи людей‖ (зазвичай,
стигматизованих);
● люди можуть бути стигматизовані за своїм способом життя,
наприклад, людей, які постраждали від ВІЛ/СНІДу;
Вважаємо неприпустимим:
● коли люди демонструють відчайдушні страждання (наприклад, крики
від болю) у ролику з закликами про здійснення пожертв;
● відеодемонстрація захворювань, які можуть спричинити шоковий
вплив на глядачів (наприклад, жертви аварії, людей, сильно змучених
хворобою);
● показано момент смерті людини;
● коли хворобам і смерті приділяється непропорційно сильна увага з
отримати більшу кількість переглядів чи пожертв;
● у благодійницькому відео, призначеному для демонстрації на широку
аудиторію, показані зображення/відео померлих людей, які стали
жертвами захворювань, конфліктів або стихійних лих, навіть, якщо ці
зображення є справжніми;
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●

коли для зйомки свідомо обираються специфічні ракурси чи антураж
з метою показати стан людей більш вразливим, ніж є насправді, з
метою емоційного впливу на глядачів.

Використання акторів, анімованих або віртуальних персонажів
Добре, якщо:
● постановочні, анімовані або віртуальні сцени достовірно зображують
реальні факти та ілюструють розповіді реальних героїв;
● глядач чітко може розрізнити акторів та реальних персонажів, а
постановочні і документальні елементи не змішуються;
● постановочні зйомки використовуються для для захисту прав
реальної особи, яку неможливо показати (наприклад, жертви
зловживань та насильства);
● ролик або відео не показує неіснуючих або вигаданих проблем і
ситуацій;
● під час перегляду чітко зрозуміло, що під час виробництва відео були
задіяні актори та постановочні зйомки (навіть якщо це
документальна реконструкція ситуацій, що мали місце в реальності).
Недобре, якщо:
● реальні факти показані у спотвореному вигляді в тому сенсі, що
ситуації відбілено або навпаки, зображені більш негативно, ніж вони
є в реальності;
● підставні актори взаємодіють із реальними людьми, для глядачів
неочевидна різниця між реальними людьми та акторами. Натомість,
використання змішаних форм (документальне та постановочне відео)
може бути досить корисним у описі складних питань, за умови, що це
добре видно;
● коли використання акторів або вигаданих персонажів має на меті
лиш посилення емоційного сприйняття і шкодить раціональному
усвідомленню суті проблеми;
● коли використання вигаданих дійових осіб використовує стереотипи
та упередження;
Вважаємо неприпустимим:
● якщо акторська робота показана, як поведінка реальних людей без
згадки про постановочний характер відео;
● коли постановочні сцени спотворюють автентичний характер
розказаної історії;
● коли стилістичний елемент "анімація" висміює серйозні теми,
наприклад, за допомогою карикатур на вразливих головних дійових
осіб.
2. Закадровий текст / стиль повідомлень
вислови зразка “допомога потрібна терміново!”
Добре, якщо:
● потреба в терміновій благодійній допомозі описана достовірно,
правдиво та зрозуміло.
Погано, коли:
● за допомогою мовних засобів створюється кумулятивний ефект
―терміновості‖ через необґрунтоване використання слів, як от
"поспішність", "відразу", "допомога", "все ще сьогодні", "безумовно";
● обґрунтована та логічно описана у тексті термінова потреба в
пожертві занадто підсилена відеорядом з людьми, які перебувають у
екстремальних умовах, або за допомогою відеоряду створений
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емоційний гнітючий ефект на глядача (наприклад, надзвичайні
вирази бідності та страждань, такі як голодуючі діти з хворобами);
● глядача роблять ―опосередковано винним‖ у продовженні страждань
показаних людей ("дайте їм шанс!").
Вважаємо неприйнятним:
● коли за допомогою тексту відбувається необґрунтоване загострення
необхідності термінових пожертв, або коли глядачам нав‘язується
особиста відповідальність чи почуття провини за усунення або
продовження великої проблеми, наприклад, бідності (через
використання висловів на зразок "без вашої допомоги", "якщо цей
жах продовжиться продовжиться", "ви хочете дозволити це ... ");
● коли є пряме звертання до глядачів пожертвувати "зараз" або
"відразу", показуючи емоційні зображення (наприклад, дитину,
замучену голодом).
Група слів "Пожертви" і "врятувати життя"
Добре, якщо:
● сфера діяльності організації справді зосереджена на порятунку
життя, наприклад, у надзвичайних ситуаціях чи у ліквідації наслідків
катастроф, а також там, де виникає гостра надзвичайна ситуація;
● подібні вирази вживаються стримано, без спроби шокувати глядачів,
а, наприклад як загальна метафора (―кожна благодійна пожертва
може врятувати чиєсь життя‖);
● подібні вирази доповнюються правдивими фактами про роботу
організації саме в цій сфері, описуються реальні випадки, коли
завдяки благодійній допомозі саме через цю організацію справді були
врятовані людські життя.
Погано, якщо:
● зображено нереалістичні, відчужені або перебільшені причини;
● сфера порятунку життя не є основною в діяльності організації, а лиш
виноситься на передній план з метою створення відповідного
емоційного враження у глядачів (наприклад, організація, що здійснює
моніторинг викидів оксиду вуглецю в атмосферу);
● навіть якщо сфера діяльності організації спрямована на порятунок
життя і справді існує гостра ситуація, завдяки поєднанню тексту та
відео у глядача створюється загальний негативний і занадто
емоційний гнітючий настрій, що унеможливлює раціональну оцінку
проблеми та шляхів її вирішення.
Вважаємо неприпустимим
● якщо заклик до життєво важливого порятунку є очевидно
неправдивим або неточним;
● звертання до глядачів у контексті, наче це саме вони можуть
приймати рішення про життя або смерть певних людей, особливо у
поєднанні з зображеннями людей у складних життєвих ситуаціях.
Пряма мова (синхрони) героїв та її поєднання з закадровим
текстом диктора
Добре, якщо:
● синхрони є відображенням реального досвіду/життєвої ситуації
людини, яка чітко відокремлює себе від закадрової розповіді: "Вони
казали нам", "ми бачили", "ми говорили з ними".
Погано, якщо:
● закадровий текст представляє проблему у перебільшеному вигляді, а
пряма мова (синхрон) лише посилює (в тому числі і візуальне)
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відображення страждань. (наприклад, коли у закадровому тексті
використані звороти штибу "бідність - це неймовірний жах", "вона
боїться бути наступною");
● коли голос диктора несе свідомо емоційне забарвлення і
підкреслюється, наприклад, звуковими ефектами або надзвичайно
драматичним музичним забарвленням з метою створення загального
гнітючого емоційного фону;
● якщо весь ролик/відео побудований лише на прямій мові конкретної
особи у складній життєвій ситуації.
Вважаємо неприпустимим:
● використання необґрунтованого емоційного напруження, створеного
завдяки вибору драматичних висловів та інтонацій, що
унеможливлює логічне усвідомлення проблеми з боку глядачів, а
натомість вводить їх у пригнічений або шоковий стан, і це зроблено з
метою збільшення кількості пожертв;
● використання слів та мовних засобів, що є проявами упередження
або дискримінації;
● використання прямої мови (синхронів), якщо сама організація не
розуміє оригінальний прямий текст (наприклад, рідкі іноземні мови
або діалекти);
Спрощення
Добре, якщо:
● спрощення використовуються, коли можна обґрунтовано вважати,
що аудиторія має достатньо знань для усвідомлення загального
тематичного контексту проблеми та її наслідків;
● складні питання в проблемі роз‘яснені чітко та детально, а якщо
хронометраж контенту обмежений - принаймні короткою
інформацією;
● слова і вирази для спрощеного пояснення складних питань
обираються якомога точніше, аби дати аудиторії чітке загальне
розуміння суті проблеми;
Погано, коли:
● спрощене пояснення складних питань вводить в оману, може
призвести до помилкових припущень та висновків аудиторії;
● використовуються стилістичні перебільшення, такі як "тисячі
допоможуть", і незрозуміло, чи такої кількості дійсно досягнуто;
● спрощення призводять до того, що на передньому плані опиняється
не суть проблеми, а її вторинні (несуттєві) аспекти;
● текст складається з ―плакатних закликів‖, речення в ролику не
пов‘язані між собою.
Вважаємо неприпустимим:
● пасивне зображення людей, які сприймаються не як суб‘єкти
власного життя, а лише як пасивні об‘єкти допомоги;
● якщо спрощення інформації про причини соціальних проблем не
відображає фактичний контекст.
Використання репортажного відео
Добре, якщо:
● це служить, для того щоб дати яскраве уявлення про життєву
ситуацію інших людей у світі;
● показані приклади життєвих історій свідчать про більш загальні
тенденції;
● описані факти відповідають правді і є автентичними;
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описані особи насправді існують (імена можуть бути змінені або
опущені для захисту особи)
Погано, якщо:
● стиль репортажу містить перебільшення та екстремальні уявлення
тощо, спрямовані на створення сильного емоційного тиску або
почуття страху;
● надзвичайна ситуація звужується виключно до персоніфікованого
прикладу;
● репортаж є єдиним стилістичним інструментом відео, яке не надає
факти або є абстрагованим від загальної ситуації;
● немає істотного інформаційного змісту. Наприклад, якщо суть
репортажу генерується шляхом зіставлення фраз, а розповідь
супроводжується емоційною послідовністю зображень.
Вважаємо неприйнятним:
● коли представлені проблеми в репортажі накопичуються
кумулятивно, без загального уявлення про стан і розповсюдженість
проблеми, або в результаті перегляду репортажу створюється хибне
враження, що ―абсолютно всі в цьому регіоні мають такі самі
проблеми‖;
●

Використання слів подяки у благодійницькому відео
Добре, якщо:
● слова подяки вживаються у відповідності до прийнятних в
суспільстві стандартів ввічливості, навіть якщо ви не впевнені, чи
зможуть глядачі пожертвувати. Наприклад, ―дякуємо за вашу
допомогу‖, ―дякуємо за ваш інтерес‖.
Погано, якщо:
● слова подяки вживаються необґрунтовано часто і викликають у
глядачів докори сумління чи почуття особистої відповідальності.
Наприклад, "Дякую, що дали йому шанс!"
Вважаємо неприпустимим:
● слова подяки поєднані з фактами життя та смерті: "дякую за те, що
ваша пожертва врятує його життя", "дякую, що більше ці діти не
голодують».
Використання справжніх імен та псевдонімів для героїв
Добре, якщо:
● подія описується на прикладі конкретної людини, якщо це
підтверджено і герой дав дозвіл на використання свого імені;
● використання справжнього імені має підкреслити серйозність і
достовірність історії;
● замість імені використано псевдонім і це прямо зазначено
(наприклад: ―ім‘я змінено з міркувань безпеки‖).
Погано, якщо:
● показана особа є взаємозамінним "прикладом", не зазначено, чи ця
людина є вказана людина одержувачем планової допомоги;
● виникає враження, що благодійна допомога надійде саме цій людині,
а насправді герой використовувався лише як ілюстративний
матеріал.
Вважаємо неприпустимим:
● якщо дитина чи вразлива особа завдяки розголошенню імені можуть
бути ідентифіковані і це несе потенційну загрозу.
Заяви про роботу організації.
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Добре, якщо:
● робота організації, а також використання коштів (конкретні дії)
відображені на першому плані.
Недобре, якщо:
● презентація роботи організації перебільшена.
Вважаємо неприпустимим:
● якщо заяви про роботу організації є неправдивими
3. Постпродакшн
Презентаційний ролик (віньєтка) про організацію.
Добре, якщо:
● факти і люди, показані у відео, є автентичними і відображають
фактичне робоче середовище або проект організації.
Погано, якщо:
● постановочно відзнятий матеріал з задіяними акторами подано як
фактаж, при цьому не вказано, що він не відповідає дійсній ситуації.
Вважаємо неприйнятним:
● відзнятий раніше документальний та постановочний матеріал
використовується не у тому контексті, для якого він первинно був
відзнятий, відсутня інформація щодо осіб (в тому числі, реальних
людей), задіяних у зйомках і неможливо встановити, чи дотримані
домовленості, згідно яких був відзнятий первинний матеріал.
Зосередження на окремих долях.
Добре, якщо:
● приклад обирається таким чином, щоб він міг бути характерним для
багатьох людей, інформація про це надана в явній формі;
● приклад з реального життя допомагає більш чітко відобразити
загальну складну картину.
Погано, якщо:
● представлені особи боятимуться у своїй громаді наслідків того, що
вони брали участь у зйомках.
Вважаємо неприйнятним:
● коли на для первинних зйомок взята індивідуальна історія людини
(особливо вразливої), але після монтажу наратив змінюється таким
чином, що зображене не відповідає дійсній ситуації;
● коли особливі обставини життя людини, які суттєво відрізняються від
інших людей, подаються так, ніби ця індивідуальна доля характерна
до безлічі людей.
Настрій, емоційна тональність
Добре, якщо:
● настрій і тональність зафіксували справжню ситуацію;
● атмосферні описи роблять благодійницьке відео виразним, але
тональність не використовується як стимулюючий елемент.
Погано, якщо:
● обрана емоційна тональність подає наратив (закадровий текст) таким
чином, що він емоційно переважає відзнятий відеоматеріал.
Неприпустимо, якщо:
● якщо емоційний настрій/тональність не відповідає дійсності, або
спотворює реальний зміст ситуації.
Використання відеоефектів та фільтрів
Добре, якщо:
● зрозуміло, що це стилістичний інструмент, який розкриває історію
або спрощує усвідомлення складних контекстів;
● відеоефекти та фільтри не спотворюють факти;
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технічні можливості ефектів, фільтрів та графіки доповнюють
фактичні умови таким чином, щоб вони підкреслювали реальність.
Наприклад, шляхом корекції кольорів, сповільненого руху, зміна від
чорно-білого до кольорового зображення тощо.
Недобре, коли:
● стилістичні інструменти не мають іншої функції, крім як посилювати
емоційний ефект;
● ефекти спотворюють правду;
● реальні події завдяки фільтрам та ефектам набувають
―кінематографічного зображення‖ так, що реальний стан здається
більш драматичними та більш загрозливим для цільової групи, ніж
ситуація є насправді. Наприклад, коли особливо напружена
атмосфера створюється шляхом генерації синтетичних шумів або
звукових ефектів.
Неприпустимим є:
● коли картинка, створена завдяки використанню технічних прийомів,
подається як істина;
● ефекти маніпулюють реальним положенням, створюються нові
неправдиві образи.
Переозвучування з іноземної мови
Добре, якщо:
● голосове переозвучування використовується для точного перекладу
звукових доріжок з іноземної мови;
● голос перекладу не створює зайвого драматизму, є зрозумілим, що це
лиш переклад;
● якщо можливо, жінки при переозвучуванні ―говорять‖ жіночими
голосами, чоловіки - чоловічими, діти – дитячими.
Погано, якщо:
● накладений голос перекладу є більш емоційним, ніж на оригінальній
звуковій доріжці;
● переклад має менший хронометраж, ніж оригінальний текст і частина
оригінального тексту вирізається;
● звук перекладу накладається на власний розсуд інженером
постпродакшн через незнання іншої мови;
Неприйнятним є:
● якщо оригінальний звук іноземної мови не відтворюється під час
озвучування, і таким чином змінюється зміст мовлення.
Монтаж
Добре, якщо:
● кадри відібрані ретельно і послідовно з урахуванням вимог до
композиції;
● в фінальному монтажі відсутні кадри, які принижують людську
гідність (наприклад, демонстрація мертвих чи покалічених);
● тривалість монтажних кадрів, темп та стиль монтажу не створює
зайвого тиску на аудиторію (з урахуванням її специфіки) і дозволяє
зрозуміти загальну ідею відео.
Погано, якщо:
● монтаж, його стиль та темп, а також монтажні переходи призводять
до нерозуміння чи плутанини в сприйнятті аудиторії;
● темп та ритм відзнятого матеріалу під час монтажу ролика змінено
настільки, що втрачається відчуття опису реальної ситуації, натомість
у глядача виникає враження перегляду штучної, ―кіношної‖
картинки.
Неприйнятним вважаємо:
●
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коли завдяки монтажу змінюється/спотворюється оригінальна історія
або доля людини, змонтована розповідь не відповідає реальності;
● коли в монтаж беруться вислови або фрази, що вирвані з контексту
або спотворюють контекст сказаного героєм.
Використання запозичених (в тому числі придбаних)
відеоматеріалів
Добре, якщо:
● використовуються авторитетні джерела інформації, наприклад
матеріали поважних інформаційних та новинних агенцій, що містять
відповідне маркування, коли не створюється враження, що кадри
хроніки демонструють реальну ситуацію в конкретній країні, але не
роботу вашої організації.
Погано, якщо:
● правдивість показаного матеріалу неможливо перевірити.
Вважаємо неприйнятним:
● використання будь-якого чужого відеоматеріалу (в тому числі,
придбаного легально) при використанні якого створюється хибне
враження ймовірної активності організації у зазначених
країнах/регіонах/сферах діяльності, якщо це не відповідає дійсності.
Корекція зображення на відео
Добре, якщо:
● корекція не змінює первинного змісту відео (наприклад, через ефект
―обрізання‖ - crop - не створюється ілюзія самотності людини, в той
час як на первинному відео вона була в компанії інших);
● корекція кольору використовується задля досягнення загального
балансу, плашки та інші подібні елементи призначені для розміщення
титрів або доречних графічних зображень;
● для унеможливлення ідентифікації людей (особливо стосується дітей
та осіб у вразливому становищі) на їхніх обличчях використаний
ефект blur (розмивання). Це ж стосується розмивання назв, логотипів
та інших ідентифікаторів компаній, щодо використання яких наша
організація не отримала належного письмового дозволу.
Погано, коли:
● корекція відео змінює фактичний стан речей (наприклад, через
корекцію кольору в ч/б досягається зайва драматизація), навіть якщо
відредаговане зображення стає більш ―привабливим‖ з точки зору
емоції глядачів.
Вважаємо неприйнятним:
● коли технічні зміни зображення призводять до маніпуляції фактами.
Титри та субтитрування
Добре, якщо:
● титри та інші візуальні елементи дизайну допомагають краще
зрозуміти ситуацію, пояснити сценарій та зобразити головних героїв;
● вони чітко вказують, наприклад, що ситуація була відзнята в режимі
―документальної реконструкції‖, або матеріал взятий з архіву, або
отриманий з зовнішніх джерел;
● використовуються, коли люди на екрані говорять іншими мовами або
певні фрагменти їхніх висловлювань важко зрозуміти на слух.
Погано, коли:
● субтитри неправдиві, або вводять глядачів в оману.
Неприйнятним є:
● якщо в підписах/субтитрах використовуються дискримінаційні
вислови, свідомо спотворений переклад мови героїв чи інші фактично
не обгрунтовані вислови;
●
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якщо вони створюють надмірний тиск на глядачів. Наприклад,
"Пожертвуйте зараз, щоб врятувати цю дитину від голоду". Див.
також розділ "Текст/мова".
Музика
Добре, якщо:
● вона дозволяє відео існувати без закадрового тексту, а її
використання підтримує загальну тональність відео і не викликає
необґрунтованої фактичним матеріалом тривоги.
Погано, якщо:
● музика використовується для створення у аудиторії негативного
настрою, почуття смутку чи провини, або музика в комплексі з
текстом та зображенням викликає надмірні емоції.
●

Частина 2. Етика у благодійному листуванні
Вступ
Важлива частина роботи неприбуткових організацій - це розвиток
благодійної діяльності.
Організаціям, які планують здійснювати благодійну діяльність, потрібні
фінансові ресурси, що дозволяють реалізувати визначені напрямки благодійних
місій. Наприклад, допомога найбіднішим жителям світу самостійно керувати
життям.
«Без заклику до благодійності немає благодійності» - це правило існує
століттями і є інструментом неприбуткових організацій для залучення донорів.
Таке правило визнано та культурно розвинено у всіх суспільствах та світових
релігіях.
Сьогодні неприбуткові організації (НПО) існують у середовищі, де крім
різноманітної співпраці, також є конкуренція. Суперництво за майнову та
фінансов допомогу та увагу фактично не відрізняється від конкуренції
комерційних компаній для споживачів та частки ринку. Саме тому реклама
(зокрема й соціальна) є законним і незамінним інструментом у благодійності.
Лише в такому разі НПО зможуть виконувати свої статутні цілі.
Основні принципи і настанови DZI та VENRO (кодекс поведінки VENRO,
публічні комунікації, розвиток кодексу) зобов'язують неприбуткові організації,
не зважаючи на всю легітимну конкуренцію, залучати фінансову, матеріальну
та іншу благодійну допомогу шляхом використання відповідних засобів
комунікації з точки зору чесності та ефективності. Між VENRO та DZI існує
угода про принципове значення справжніх, чітких, фактичних та відкритих
засобів PR і реклами. Не тільки через обґрунтований статус благодійника, але
також і в інтересах кожної окремої НПО, щоб не ставити під сумнів її
надійність.
Метою цього матеріалу є полегшення застосування наведених
рекомендацій та кодексів, оскільки встановлені правила, у певних їх частинах,
повинні залишатися на загальному рівні регулювання у зв‘язку з їх
застосуванням різноманітними цільовими групами. Проте, це може призвести
до невизначеності серед окремих організацій, яку ми пропонуємо розглянути
спільно.
Цей матеріал зосереджується на рекламі через благодійницьку пошту
(розсилку), тобто поштою на адресу поточних або потенційних донорів.
Розсилка є ефективним та перевіреним рекламним інструментом дії. Засоби та
дизайн розсилки завжди відповідає стандартам і правилам. Такий спосіб
розповсюдження інформації застосовується незалежно від того, чи є ми в
комерційному секторі, чи в секторі неприбутковості. Важливу роль в цьому
матеріалі відіграє заклик до залучення потенційних донорів. Основні сюжети
виділяються напівжирним шрифтом, друковані підписи або фото-оптичні
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добавки є простими рекламними матеріалами, які насьогодні чітко
усвідомлюються та сприймаються, як реклама більшості донорів. Ті організації,
що покладаються на приватну фінансову або матеріальну допомогу,
використовують
цей
рекламний
інструментарій
для
забезпечення
пожертвувань та сприяння проектам.
Наразі є нагальна пореба в існуванні та повноцінному функціонуванні
НПО, оскільки вони залучаються, серед іншого, до допомоги людям, які гостро
того потребують, дехто живе в нелюдських умовах. Це також є частиною
достовірного інформування донорів і чітко пояснює, чому необхідно
працювати з цими людьми та жертвувати гроші. При тому, варто уникати
необґрунтованого тиску на потенційного донора. Рішення про надання
матеріальної та фінансової допомоги донор формує, виходячи із суб'єктивного
сприйняття проблеми, яку планує вирішити неприбуткова організація.
НПО не вважають себе тими, хто звертається за фінансовою допомогою.
Вони є посередниками між людьми, які бажають підтримувати співпрацю в
галузі розвитку, допомоги та інших благодійних проектах, а також між людьми
в установах, проектах і програмах, які забезпечують найбільш ефективну
роботу. НПО сприймають потенційних донорів, як відповідальних громадян,
які критично оцінюють рекламну інформацію та за її результатами приймають
рішення. Такий підхід до донора також підтверджується тим фактом, що
більшість фінансової та матеріальної допомоги надходить від постійних
донорів.
Примітки щодо використання
Цей посібник деталізує правила DZI та VENRO і полегшує їх розуміння та
практичне застосування. Однак це не замінює правил і не стає їх частиною.
Презентація окремих заяв з категорії "... буде добре, якщо" і "... буде
проблематично, якщо" містить переважно тенденційні висловлювання та менш
категоричні. Роздатковий матеріал використовує приклади, для того, щоб
показати, як благодійницька розсилка реалізовує свою рекламну мету. Крім
того, реклама благодійності може вийти за рамки етично прийнятної реклами
благодійності з точки зору правил DZI та VENRO. Це той випадок, коли реклама
має більш виражені ознаки проблемності. Елементи дизайну, перераховані в
розділі «Вважаємо неприйнятним...", мають бути відхилені.
Стандарти
В цій публікації посилання на стандарти сертифікату
―Прозорість&Порядність‖ наведено у редакції ГО ―Черіті Тюнер‖, що є
адаптованою для України версією відповідних стандартів DZI (див. відповідний
розділ даного посібника).
Витяги з Кодексу VENRO ―Публічні комунікації соціального спрямування‖
(надалі ПКСН, нім. - EBÖ) наводяться по тексту у перекладі ГО ―Черіті Тюнер‖.
Загальні положення, на яких ґрунтується оцінка
1. Стандарт № 3 сертифікату “Прозорість&Порядність”: публічні
комунікації та зв’язки з громадськістю (див. відповідний розділ даного
посібника)
2. Кодекс VENRO.
Розділ “транспарентість” кодексу поведінки, організаційного
керівництва та контролю зв'язку VENRO.
Члени VENRO залучають кошти до співпраці у галузі розвитку та
гуманітарної допомоги професійним, кваліфікованим та етичним шляхом.
Фандрайзинг має бути надійним та чесним, як з точки зору інструментів збору
коштів, так і переданого контенту. Неприйнятними методами залучення
коштів є злочини, що ґрунтуються на фальсифікації, хибному наданні
інформації донорам - таке чітко заперечується членами VENRO.
Повага до людської гідності
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Спеціальний принцип публічної комунікації - повага до людської
гідності. Він передбачає, що люди на всіх континентах є суб‘єктами дій, а не
об'єктами допомоги. Це відображено у всіх формах, таких як слова,
зображення та звук.
Прихильність конструктивним змінам
ПКСН не обмежуються висвітленням окремих бід або загальних
страждань. Вони описують причини та наслідки несприятливих умов життя,
експлуатації та гніту, а також показують шляхи можливих конструктивних
змін, що включає заходи стосовно поліпшення політичних, економічних та
соціальних умов.
Прихильність до відкритості та правди
ПКСН беруть за основу прозорість та публічність для різних варіантів дій
і закликають підтримати людей у вирішенні різноманітних проблем. Чесні та
достовірні ПКСН в принципі не містять рішень, які пропагують певний варіант
конкретної стратегії розвитку, конкретної форми допомоги або конкретного
педагогічного підходу до розвитку як ―єдино можливий‖. Люди, залучені до
ПКСН, мають реалістично оцінювати ефективність власних зусиль та, взагалі,
роботу неприбуткових організацій. Крім того, ПКСН можуть бути спрямовані
на належне надання державної допомоги та зміни довгострокових цілей, що
виникають у політиці розвитку.
Прихильність до адекватного спілкування
ПКСН подають інформацію емоційно та зрозуміло. Це також спрощує
ілюстрацію складних питань, але не перевантажує цільову аудиторію словами
або зображеннями, а також уникає вмісту чи фраз, які можна розглядати як
дискримінаційні. Використовувані засоби комунікації не повинні порушувати
партнерство, відкритість та істину. ПКСН враховують соціальну ситуацію в
країні, і тому намагається, де це можливо, продемонструвати взаємозв'язок
між життям в нашому суспільстві та проблемами країн, що розвиваються.
Прихильність до організацій, що відстоюють права жінок
Сталий розвиток людини включає в себе справедливість між статями.
ПКСН висвітлюють стан справ у життєвих ситуаціях жінок. Жінки та їх
актуальні проблеми адекватно висвітлюються у текстовому вигляді та
зображеннями, а не стереотипно малюються, як залежні жертви. ПКСН
прагнуть до підвищення обізнаності і більш поглибленого усвідомлення
нерівного розподілу ресурсів, голосу та сили за гендерними ознаками та
сприяння змінам встановлених моделей поведінки та/або нелюдських
відносин.
Зобов'язання щодо загальноприйнятої політики
ПКСН базуються на принципах журналістської та етичної чесності, яка
ґрунтується на керівних принципах, викладених у Кодексі d'Athène на
міжнародному рівні та в кодексі преси на національному рівні (Джерело:
http://venro org/service/kodizes-und-selbsttest/)
1. Світлини
Фотографії мають важливе значення для спілкування з донорами, щоб
скласти враження про ситуацію на місцях та дати глядачеві можливість
зрозуміти життя суб‘єктів, які потребують допомоги. Не можна знущатися з
гідності зображених людей. Застосовуються загальні правила фотозйомки.
Перед зйомкою необхідно отримати принаймні усну згоду сфотографованих
осіб; на дітей згоду надає опікун, або інша уповноважена на те особа. Якщо
фотографії певних осіб будуть використовуватися протягом багатьох років
неодноразово, то (якщо це можливо за фактом) повинна бути отримана
відповідна письмова згода.
Зображення людей - навіть у складних ситуаціях, зокрема якщо особа з
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допускається, за умови дотримання вищезазначених правил. Зображення
повинні бути правдивими і відображати реальну ситуацію.
Ілюстрації на фотографіях слід розглядати в контексті роботи організації:
наприклад, іноді голодуючих дітей можна побачити на фотографіях організації,
яка має на меті допомогти в ситуації, що склалася з цього питання. Організації,
які надають медичну допомогу, використовують зображення хвороби чи
інвалідності. Якщо зображення мають зв'язок з роботою організації, гідність
особи не порушується, а свідомо шокуючий ефект не створюється. В
донорському спілкуванні допускається емоційно забарвлені фотографії.
Фотографії також можна редагувати або віддзеркалювати. Необхідно
контролювати, аби під час обробки зображень були дотримані принципи
поваги
до
гідності
людей.
Монтажні
зображення
не
повинні
використовуватись, якщо вони фальсифікують факти, не відповідають
дійсності та, таким чином, вводять в оману читачів.
Зображення дітей
Добре, якщо:
- Організації насправді підтримують дітей або залучають їх до діяльності
організації. Результатом такої взаємодії є реалістичне відтворення умов життя
дітей, що є прикладом роботи організації зі своєю історією. Таке відтворення
дозволяє донести інформацію, що дитина змушена жити, наприклад, в
антисанітарних чи жахливих умовах, страждати від хвороби чи інвалідності;
- позитивні зображення - наприклад, сміх дітей, можна використовувати
для збору коштів;
- зображення із демонстрацією реалістичних прикладів роботи
організації та справжніх історій життя конкретної людини;
- під час зображення дітей, їх гідність та право на приватність
зберігаються.
Недобре, якщо:
- демонстрація дитячих фотографій з‘являється в публікації без
виправданого контексту, лише щоб викликати почуття жалю;
- в межах публікації повторюються зображення дітей із сумом,
співчутливим виразом обличчя, "милими очима" - дитина "використовується",
аби лише викликати співчуття;
- в межах публікації повторюється сильне фокусування (наприклад, сильно
зрізані голови, екстремальне масштабування, деталі екстремальних зображень,
такі як зони очей або викривлення);
- емоційно рухливий, сумний образ підсилюється раптовим запитанням,
таким як "Чи ти допоможеш мені?";
- ефект обурення підсилено графічними елементами, наприклад, червоні
смуги/перешкоди, стрілка на зображенні або яскравий чи контрастний текст.
Вважаємо недоцільним зображення, які спотворюють реальну ситуацію або
викликають шок глядача.
Прямий погляд сфотографованої людини на глядача (об'єкт зйомки
дивиться в камеру, - прим. перекл).
Добре, якщо:
- зображення має позитивні або негативні моменти, які відображають
реальну роботу на місцях;
- зображена особа має відношення до історії/теми, що розповідається в
публікації, наприклад, служить справжнім прикладом історії роботи
організації. У цьому випадку також дозволяється зображення сумних або
замислених людей, якщо це вписується в зміст ілюстрованої історії прикладів,
або, якщо текст пояснює причину такого виразу обличчя.
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- зображення людини в стані страждання "пом'якшуються" через
використання графічних та текстових елементів, що мають на меті роз'яснити
причину страждань (наприклад, у випадку з голодом, хворобами тощо).
Недобре, якщо:
- безпосереднє зображення має дуже патогенний ефект або фото дає
хибне уявлення без контексту;
- створення темного та гнітючого контексту, наприклад, за допомогою - в
окремих випадках нетипового - чорно-білого фону зображення;
- у центрі уваги - страждання певної людини, і це не виправдовується
"pars pro toto" (лат. - частина замість цілого) в тексті;
- зображення страждань поєднується з іншими підкреслено яскравими
елементами дизайну, такими як колір тексту або його зміст;
- зображені оголені або виснажені люди;
- контекст передає екзистенційну загрозу конкретній людині;
- зазначені ім'я та інші відомості про людину і це створює хибне
враження, що пожертва спрямовується безпосередньо цій людині (прямі
благодійні пожертви на приватні рахунки реципієнтів є вкрай небажаними, а в
окремих країнах ЄС забороненими, донори здійснюють пожертви на рахунки
неприбуткових організацій, - прим. ред).
Фокус уваги на окремій людині, історія людини як приклад
Добре, якщо:
- зображена людина та її історія є лише одним з прикладів роботи
організації і це також відображено в тексті;
- історія автентична і правдива;
- гідність представленої людини поважається і не порушується словами та
зображеннями;
- бідність представлена на прикладі кількох осіб.
Недобре, якщо:
- особи на фото показані в принизливому стані, наприклад, через
демонстрацію оголенності, недоїдання,
- особи на фото подаються як прямі отримувачі допомоги, особливо
через прямі адреси або встановлення прямих зв'язків між діяльністю донора та
зображеною особою (цільова пожертва для однієї і тієї ж особи), якщо це не
вказано в тексті.
Вважаємо неприйнятним:
● якщо в тексті/зображеннях виникають суперечності: зображення,
наприклад, не збігаються з текстом, підписи/історії до зображень мають
(чи потенційно можуть мати) на меті ошукати донора;
● використання фотографій людей оголених, в стані жахливих страждань
або вмираючих, що розміщуються на загальновидимих місцях у
поштових відправленнях (наприклад, на конверті).
Ілюстрація бідності/хвороб/інвалідності.
Добре, якщо:
- зображення є реалістичною частиною роботи організації,
- ілюстрації є правдивими автентичними фотографіями, що знаходяться в
контексті змісту публікації/організації, навіть якщо вони апелюють до емоцій
донорів.
Недобре, якщо:
● співчуття до зображених людей є надзвичайним або стає самоціллю,
наприклад, шляхом посилення елементів страждань через:
● використання крупних планів в зображеннях;
- надмірно часті повторення (наприклад, більше, ніж три рази в листі з
двох сторінок);
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прямий погляд зображеної людини в камеру в поєднанні з прямим
закликом представленої особи (пряма мова) до жертводавця та/або
● використання яскравих/сигнальних кольорів.
2. Графічний дизайн
Графічний дизайн друкованої продукції є необхідним і доцільним для того,
щоб відокремити бренд організації від інших конкурентів завдяки друку,
забарвленню та зображенню, а також підтримувати ефект впізнаваності або
ідентифікацію бренда.
Кожна організація використовує власний корпоративний дизайн, що
може включати яскраві кольори або відтінки. Колоризація та графічний дизайн
також можна використовувати для виділення ключових повідомлень у
розсилках.
Графічні
форми
дизайну
не
повинні
підробляти
фальшиву
автентичність, але повинні бути впізнані як стилістичний засіб. При цьому
організації використовують середовище, в якому з'являється їх рекламний
матеріал.
3. Текст / мова
Багато неприбуткових організацій займаються просвітницькою роботою
та адвокаційною діяльністю, підвищують обізнаність суспільства про людей, що
опинилися в складних життєвих умовах/ситуаціях. Така робота включає в себе
реальні описи життєвих умов постраждалих та пошук можливостей для
вирішення проблем. Людям, які не є професіоналами в даній сфері, найлегше
пояснити специфіку діяльності такої організації через історії конкретних осіб.
Описувати випадки з проектної діяльності, використовуючи емоційні
елементи, та оживляючи їх засобами прямої мови чи фактами з життя
конкретних людей в репортажному стилі — звичні стилістичні прийоми для
друкованих видань. Поштові розсилки, в принципі, теж мають містити
відповідну фактичну інформацію про загальний контекст роботи організації.
Фактична інформація призначена для інформування про те, що пожертви
донорів не використовуються виключно для надання допомоги саме
конкретній описаній людині, а для вирішення широкої проблеми, що
стосується більшої кількості постраждалих. Людські історії слугують інтересам
читача в даній темі та полегшують їх сприйняття і розуміння фактичної
інформації.
Стилістичний прийом репортажу - це зрозумілий и прийнятний
інструмент зі збору коштів для потенційних донорів, створений таким чином,
як журналістські матеріали у газетах та журналах. Однак організаціям, що
збирають пожертви, слід завжди усвідомлювати той факт, що стиль репортажу
має бути різним для засобів масової інформації та для поштових розсилок з
закликом про пожертви на користь конкретної організації.
Звісно, потреба в наявності емоційних елементів та форм не звільняє
організації від обов'язку дотримуватись правдивості та достовірності в своїх
комунікаціях з донорами. Це, зокрема, означає, що описані події були
досліджені самою організацією чи взяті з авторитетних джерел та фактично
мали місце в тому чи іншому вигляді. Гідність головних героїв публікації
повинна зберігатися. Про використання коштів та будь-яку зміну мети
необхідно також повідомляти прозоро та чітко.
Терміновість
Добре, якщо:
- заклик до термінової пожертви є обґрунтованим, правдивим і
зрозумілим. Наприклад, коли йдеться про реагування на надзвичайні ситуації
(катастрофи) та на інші подібні термінові потреби в проектах.
Недобре, якщо:
●
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- використовуються ―плакатні‖ заклики до термінової пожертви,
наприклад, "поспішайте", "негайно", "допоможіть", "лише сьогодні", "безумовно";
- протиріччя виникають у дизайні та тексті, особливо в разі використання
факс-повідомлень з рукописним шрифтом, що не є справжнім людським
письмом. Наприклад, коли раз на кілька місяців розсилають однаковий заклик
з написом "Терміново!"
Вважаємо недоцільним:
- якщо благодійника примусово ставлять в обмежені часові рамки ("будь
ласка, пожертвуйте протягом найближчих 10 днів!").
Фраза "Благодійність і збереження життя"
Добре, якщо:
- сфера діяльності організації зосереджена на гострих життєвих проблемах
- надзвичайних ситуаціях та ліквідації наслідків стихійних лих, порятунку або
медичній допомозі;
- фразу вживають обережно, як загальну метафору,
- існує гостра аварійна ситуація. Наприклад, як діяльність після
катастрофи, призначена для фінансування першої допомоги,
- для більш тривалого та довгострокового процесу, що спрямований на
рятування життя, належним чином повідомляється про відповідний ланцюжок
дій.
Недобре, якщо:
читачеві
пропонується
відчувати
безпосередню,
особисту
відповідальність за життя та смерть, наприклад, сказавши "Так, я хочу
врятувати життя!",
- описуються нереалістичні причини, зокрема "... завдяки Вашій пожертві
збережемо життя тисячам малозабезпечених дітей, жінок та чоловіків" (хоча
пожертва, ймовірно, буде в межах від 50 до 100 євро);
- у проектах середньо- та довгострокового типу на передній план
виносяться фрази про терміновий порятунок життя (наприклад, через
надмірну повторюваність відповідних гасел).
Вважаємо недоцільним:
- заклик до життєво важливого реагування є некоректним.
Cпрощення
Добре, якщо:
- вони використовуються у спілкуванні з непрофесіоналами, щоб пояснити
складні проблеми загально зрозумілим та описовим способом.
Недобре, якщо:
- зміст спрощується/профанується, аби ввести в оману або сформувати
хибні твердження. Наприклад, якщо проекти організації фінансуються на 1/4
приватними донорами та на 3/4 державними/міжнародними організаціями,
нечесним буде заявляти ―з вашої пожертви в 1 Євро ми зробимо 4‖. Адже має
бути зрозуміло що співвідношення досягається не за рахунок власних коштів
неприбуткової організації і не залежить від розміру конкретної пожертви
приватного донора.
- стилістичні перебільшення, такі як "тисячі допоможуть", особливо якщо
незрозуміло, що такої кількості дійсно досягнуто.
Особисте привітання/персоналізація в листі/пакеті
Добре, якщо:
- ім'я потенційного благодійника називається приблизно два рази в тексті
(адреса на конверті не рахується).
Погано, якщо:
- прямі звернення повторюються занадто часто. Наприклад, понад чотири
рази в стандартному пакеті розсилки, що містить текст листа, флаєр та
конверт для надсилання банківського чека. (поле адреси не враховується);
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- поруч з ім'ям використовуються апеляції до почуттів, що можуть
викликати почуття провини, наприклад, "Будь ласка, дайте мені шанс!";
- використовується персональний тиск або згадка про особисту
відповідальність, наприклад: "Пане Мустерман, Ви дійсно хочете, щоб ця
дитина загинула?";
Вважаємо недоцільним:
- на донора покладається особиста відповідальність за життя чи добробут
конкретної особи, наприклад "Стань моїм хрещеним батьком!", "Врятуй моє
життя!" (змодельований приклад).
Звернення в рамках пропозиції про спонсорство/опіку/патронаж
Добре, якщо:
- до читача звертаються безособово, а не від імені ―конкретної особи‖
наприклад, "Стати хрещеним батьком!"/"Ти хочеш стати хрещеним батьком?";
- персональність звернення обґрунтована, як впізнаваний стилістичний
засіб,
- окремі діти або їх сімейне середовище чітко представлені як приклад
спонсорської підтримки, не виникає враження, ніби запит на пожертвування
стосується цієї конкретно зображеної дитини.
Недобре, якщо:
- створюється враження, ніби уявна дитина сама звертається до читача,
наприклад. "Ти можеш стати моїм хрещеним батьком?" Або "Будь моїм
хрещеним батьком!";
- у зверненні виникає враження, що донор може взяти на себе негайне
спонсорство над зображеною дитиною;
- характер та обсяг підтримки, що надається завдяки благодійним
внескам, представлено неправдиво, або вводить в оману.
Стиль репортажу
Добре, якщо:
- це служить для чіткого розуміння життєвої ситуації інших
людей/спільнот;
- загальні факти проілюстровані історією людини в якості прикладу;
- описані факти є справжніми та достовірними;
- описані особи існують фактично (імена можуть бути змінені або
опущені);
- описані правдиві ситуації, досвід насправді відбувся.
Недобре, якщо:
- стиль репортажу створюється за допомогою перебільшень, гіпербол та
екстремальних уявлень тощо, щоб створити сильний емоційний тиск або
побоювання;
- надзвичайна ситуація скорочується виключно до персоніфікованого
прикладу;
- репортаж - єдиний стилістичний пристрій інформування про пожертви
та в процесі опису не спирається на факти або загальну ситуацію, тобто
ситуація абстрагована.
Висловлювання подяки
Добре, якщо:
- одноразово в листі вона формально висловлюється в рамках встановленої
культури ввічливості, навіть якщо невідомо, пожертвує читач чи ні.
Наприклад, "Дякуємо за вашу допомогу", "Дякуємо за вашу зацікавленість";
- це листування з існуючими донорами, які жертвували принаймні один
раз, насамперед, за надану підтримку, і в майбутньому - сподівання на
продовження підтримки;
Погано, якщо:
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- часто (більше ніж двічі) надсилаються листи на "холодні" адреси або
"повторні листи", де Ви не можете припустити, що вони коли-небудь
жертвували;
- подяка висловлюється разом із подарунками донору, зокрема з дуже
непростими чи недешевими (наприклад, парасолькою), і зазначається, що
тепер завдяки подарунку ви розраховуєте на особливе ставлення донора до
подальших пожертв.
Вважаємо неприпустимим:
● надсилати подарунок (наприклад, парасольку) разом з проханням про
пожертву і зазначати, що ви розраховуєте на рішення донора про
пожертву, адже він отримав подарунок.
Зазначення справжніх імен отримувачів допомоги
Артикуляція імен зазвичай допускається, це залежить від контексту
повідомлень, а також політики розвитку конкретної організації. Загалом, щодо
імен застосовується особливий порядок розгляду; артикуляція імен не є
стилістичним інсрументом, вона повинно враховувати зміст проекту та
особливості ситуації конкретної людини.
Добре, якщо:
- це справжнє ім'я людини і воно має підкреслити серйозність та
автентичність відносин,
- називається псевдонім, за яким слідують слова ‖ім'я змінено у
відповідності до політики організації щодо захисту персональної інформації /
захисту дітей тощо‖.
Погано, якщо:
● Особа, особливо дитина, що віднесена до проекту, була ідентифікована.
Як наслідок, якщо необхідно, слід відмовитися від прізвища, замінити
назву та додати позначку зірочкою.
4. Подарунки та благодійне листування
Незначні подарунки можуть допомогти збільшити увагу отримувача до
організації. Подарункові додатки до листів та іншої друкованої продукції
повинні бути в основному простими і відповідати роботі організації, а також
історії донора. Це означає, що малі донори/спорадичні донори повинні
отримувати (якщо взагалі повинні) лише прості подяки (паперові матеріали
тощо), в яких на передньому плані знаходиться символічний вміст, а не
матеріальне значення.
Добре, якщо:
- додаток символізує чи пов'язаний з роботою організації.
- додаток не має бути коштовним, його надсилають до існуючого донора,
як елемент залучення донора або як символ, пов'язаний з проектною роботою
організації.
Недобре, якщо:
- подарунки виявляються непропорційними (наприклад, надсилання до
«малих донорів»), які є невиправдано дорогими, наприклад парасолька,
подвійний CD у недешевому пластмасовому корпусі тощо,
- вони пов'язані з жалісливою історією, яка може викликати емоційне
занепокоєння донора, наприклад, дитячу шапку зі словами: "Ця шапочка могла
б врятувати життя дитині, що замерзає!"
- вартісний подарунок надсилається на "холодні адреси" або людям, які
ніколи не жертвували нічого і не мають відношення до організації.
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Медіа громад: визначення та базові принципи.
Офіційне визначення:
Медіа громад – це засоби масової інформації, що створюються
активними членами громади, служать інтересам громади, управляються та
фінансуються (принаймні частково) громадою, мають на меті вирішення
проблем громади та її сталий розвиток1.
Функціонально Медіа Громад відрізняються від приватних, державних та
громадських/суспільних мовників тим, що мають неприбутковий статус, є
―природніми захисниками інтересів громади‖, широким залученням волонтерів
з числа членів громади до створення контенту, наданням ресурсів та
управління/нагляду за діяльністю МГ, а також фінансовою та редакційною
незалежністю від політичних та/або бізнесових інтересів.
Зазвичай, під поняттям
―Медіа Громад‖ (англ.: Community
Media) мається на увазі
неприбуткова медійна діяльність
(заснована у формі неприбуткової
громадської організації), спрямована
на розвиток громадянського
суспільства через залучення
представників громади до
створення контенту, волонтерської
або донорської підтримки діяльності
даного медіа, участі в роботі та управлінні заснованими громадою засобами
масової інформації.
З рішень Комітету з Прав Людини ООН:
―Режим ліцензування мовлення з використанням обмеженого ресурсу, як аудіовізуальні наземні та супутникові сервіси, має надавати рівні можливості
отримання частот для комерційних, суспільних та громадських мовників‖2
Медіа громад почали з‘являтися в середині ХХ ст. На даний момент
подібні інституції працюють у понад 100 країн світу, визнані як окремий тип
ЗМІ у законодавстві держав – членів ЄС та багатьох інших державах. Існують
національні та міжнародні об‘єднання (асоціації) медіа громад, що
напрацьовують спільні правила, а також лобіюють розвиток комьюніті медіа на
рівні своїх держав та на міжнародному рівні.
Міжнародна організація AMARC наводить таке визначення громадських
ЗМІ:
―Телебачення і радіо громад – це організації приватного права, що мають
громадські цілі. Їхньою фундаментальною характеристикою є участь громади у
володінні, управлінні, програмній політиці, фінансуванні та оцінці результатів
роботи. Медіа громад є незалежними та неурядовими ЗМІ, що не залежать ані
від політичних партій, ані від приватних компаній‖3
1

2

3

Переклад офіційного визначення англійською мовою за https://en.unesco.org/community-mediasustainability/policy-series/defining
UN Human Rights Committee, 2011, General Comment #34 on Article 19 of the International Covenant on
Civil and Political Rights
AMARC Principles for a Democratic Legislation on Community Broadcasting, Adopted 3 May 2008
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Міжнародна спільнота та уряди зараз широко визнають важливість
медіа громад, як через їхнє поширення, так і через практики, тобто способи, за
допомогою яких вони спілкуються з людьми.
Таке визнання спонукає щоразу більше урядів (часом, під тиском до
демократизації) до запровадження законів та нормативних актів, що містять
положення про громадські ЗМІ. Це означає, що громадські медіа-організації
формують так званий ―третій‖ сектор медіа, що доповнює ―перший‖ та ―другий‖
– комерційні та суспільні засоби масової інформації.
Наразі територіальні громади отримують все більше повноважень та
ресурсів, місцеві громадські ініціативи (зокрема, волонтерські рухи та
засновані на їхній базі неприбуткові організації) набувають суспільної
підтримки, спостерігається загальний тренд щодо залучення представників
громад до ухвалення рішень.
Законодавче визнання та сприяння розвиткові Медіа Громад є частиною
зобов'язань України в рамках Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом4.
Станом на липень 2018 року, у Верховній Раді зареєстрований відповідний
законопроект № 7397 (Про телебачення і радіомовлення5), що містить
визначення та базові принципи регулювання діяльності Медіа Громад. У
розробці даного законопроекту брали активну участь представники медіаіндустрії, парламентарі, а також представники міжнародних організацій та
громадянського суспільства. Важливо також додати, що саме від розвитку
Медіа Громад значною мірою може залежати успіх (або неуспіх) процесів
децентралізації та, відповідно, успіх конкретних громад, адже саме прозорість,
публічність та залучення громади до ухвалення рішень є основою демократії.
Поєднання цих факторів дозволяє прогнозувати появу найближчим
часом різноманітних громадських ініціатив, спрямованих на розбудову
системи комунікації всередині відповідних громад. Крім того, на користь
подібного розвитку ситуації свідчать історії успіху як локальних (географічних)
так і спеціалізованих (не-географічних) інтернет-медіа, заснованих
неприбутковими організаціями та волонтерськими рухами у 2014-2017 роках.
Заплановане роздержавлення муніципальних (місцевих, районних, міських
тощо) теле- та радіокомпаній в Україні створює поле можливостей для появи на
їхньому місці повноцінних Медіа Громад. Але, з іншого боку, несе в собі також
кілька істотних потенційних ризиків.
Зокрема, якщо процес роздержавлення відбуватиметься лише на рівні
установчих документів, то замість існуючих нині муніципальних медіа (що
формально й зараз належать місцевим громадам, але реальний вплив на них
мають лише представники влади) з'являться ті ж самі – залежні від місцевих
мерів/політиків/бізнесменів, хоч і під вивісками МГ. Це, в свою чергу,
негативно впливатиме не лише на розвиток системи МГ, а й на рівень довіри
до самих інституцій громадянського суспільства.
Ризик потенційної ―узурпації‖ впливу на Медіа Громад з боку місцевої
4

5

Офіційний текст Угоди українською мовою можна переглянути тут:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Проект закону “Про телебачення і радіомовлення” № 7397, а також всі супровідні документи
розміщені на порталі Верховної Ради України:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?pf3511=63 139
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влади, політичних або бізнесових гравців мають не лише роздержавлені
муніципальні медіа, а й будь-які МГ, якщо в їхній діяльності не буде закріплено
дотримання принципів Прозорості&Порядності. Дотримання організаціями МГ
подібних принципів є не лише інструментом формування довіри з боку
громади, донорів та волонтерів, а й потенційно зменшує ризики використання
МГ у шахрайських схемах: для відмивання коштів або фінансування
протиправної діяльності.
Громадські медіа – це динамічні структури. Хтось сприймає їх, як
―процеси‖ чи технології, що їх громади використовують, аби контролювати
власний розвиток. Інші вважають їх скоріше комунікаційними інструментами
чи інституціями, що виникли на тлі інформаційних та комунікаційних
технологій. Та загалом існує домовленість про чотири базових принципи
існування громадських медіа:
 волонтерство, власність та контроль з боку громади,
 служіння інтересам громади,
 участь у житті громади,
 неприбуткова модель бізнесу.
Всі громадські медіа дотримуються даних принципів (всіх, або частково)
у відповідності до умов місцевого законодавства та звичаїв.
Медіа громад: масштаб, форми та охоплення аудиторії.
За масштабом медіа громад можуть бути від гіпер-локальних чи
локальних до міжнародних. Умовно кажучи, сторінка в соціальних мережах, на
якій мешканці конкретного ОСББ мають змогу комунікувати між собою,
отримувати важливу інформацію щодо життя будинку та організовувати якісь
спільні дії може вважатися медіа-інституцією цієї гіперлокальної громади :)
Громади не обов‘язково мають бути об‘єднаними лише географічно. Так,
наприклад, можна розглядати в якості Community Media ЗМІ, що є частинами
спільнот національних меншин чи інших визначених груп зі спільними
потребами.
Ключовим фактором є об‘єднання в якості аудиторії ЗМІ членів громади
навколо їхніх спільних інтересів. Відповідно, в якості носія інформації
обирається найбільш зручний та доступний для найбільшої кількості членів
громади.
Типи медіа громад:
1. Радіо;
1.
2.
3.
4.

Телебачення;
Друковані видання;
Інтернет-видання;
Поєднання кількох або навіть всіх зазначених
типів.

―Засоби комунікації громади в будь-якій формі – радіо, театр, інтернет,
телефон чи відео – потребують участі членів громади як для свого
створення, так і для використання і виживання‖
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Класифікація за ареалом поширення:





Гіпер-локальні (ЗМІ маленького населеного пункту або району в місті);
Локальні (місцеві);
Регіональні;
Спеціалізовані (професійні, релігійні, мистецькі тощо).

В Україні наразі не існує повноцінних локальних ефірних (радіо чи
телебачення) Медіа Громад. Можна лише відзначити ряд спроб (різного ступеня
успішності) створення ефірних МГ протягом 2015-17 років.
―Вільне радіо‖ (мовлення в Бахмуті та Авдіївці Донецької обл): створено
та підтримується волонтерською організацією6, фінансування здійснюється
шляхом краудфандингу, але радіостанція не залучає членів громади до
створення ефірного контенту, а також до нагляду та управління МГ.
Радіо ―Чірікло7‖ (інтернет-радіо для ромських громад): створено та
підтримується ромською неприбутковою організацією, але фінансування
здійснюється за рахунок грантових коштів Королівства Нідерланди та
Міжнародного Фонду ―Відродження‖. Радіо виробляє тематичні програми та
подкасти, що розповсюджуються через мережу Інтернет. Радіо ―Чірікло‖ є
прикладом спеціалізованого (не-географічного) МГ, що працює для задоволення
інформаційних потреб національної меншини (рома).
В ряді населених пунктів активістами створені локальні не-ефірні Медіа
Громад. Серед них варто відзначити, наприклад, активну роботу членів
громади сіл Віти Поштової8 та Юрівки Київської обл., а також видання ―Обухів
онлайн9‖. Засновники цих та подібних проектів є випускниками ―Школи
Комьюніті Медіа‖, вони потенційно зацікавлені в побудові не лише онлайн-ЗМІ,
а також і ефірних МГ.
На відміну від географічних (локальних), спеціалізовані (не-географічні)
Медіа Громад, об'єднані тематикою гуманітарної волонтерської діяльності,
протягом 2014-2017 років демонстрували стійке зростання, сегментацію та
професіоналізацію діяльності.
В якості такого МГ можна, наприклад, розглядати волонтерський
благодійний фонд ―Повернись Живим10‖: станом на грудень 2018 рік фонд має
понад 1 500 000 підписників у мережі фейсбук, власну телепрограму на
загальнонаціональному ―24 каналі‖, прозору звітність (в тому числі, щодо
адміністративної діяльності), а також успішні кейси з організації спільних
фандрайзингових проектів з бізнесами, перш за все – в публічних
комунікаціях.
При цьому, значна частина не тільки поточної гуманітарної діяльності
фонду, а й переважна кількість медіа-контенту генерується або безпосередньо
волонтерами, або представниками бізнесів в рамках корпоративного
волонтерства. Саме ці фактори дозволяють оцінювати інформаційну діяльність
6
7
8
9
10

Сайт волонтерської організації ASAP Rescue Ukraine https://asap-rescue.com
Сайт радіо “Чірікло” http://radiochiriklo.com/about-us/
Група громади в Фейсбук https://www.facebook.com/groups/vitap/about/
Сайт видання https://obukhiv.online
Сторінка фонду в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/
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фонду ―Повернись живим‖ з позицій МГ.
Медіа громад: форми власності та управління.
Приналежність громаді працює на рівні практики, а також на рівні
сприйняття членами громади. Обидва вони є важливими, адже громадські
медіа є більш успішними там, де вони належать громаді і де громада справді
сприймає ці медіа своєю власністю.
Різні країни застосовують різні способи регулювання форми власності
для ЗМІ громад. Спільним є лише те, шо ком‘юніті медіа згідно законодавства
більшості країн не можуть перебувати у власності держави чи приватного
бізнесу.
Найпоширенішими формами власності є громадські організації різних
типів, представницькі органи громади університетів (чи студентські
об‘єднання) та муніципалітети. В ряді країн означені можливості релігійних
громад, профспілок чи асоціацій створювати власні комьюніті-медіа.
Відповідно, структура управління таких медіа є максимально наближеною до
структури управління Неприбуткових Організацій (НПО) – з незалежним
правлінням, наглядовою радою та дирекцією в якості виконавчого органа.
Головна задача, яку виконує подібна структура управління, - це
забезпечення незалежності, прозорості та підзвітності ЗМІ своїй громаді.
Експерти виокремлюють три найважливіші сфери, де медіа громад мають бути
незалежними:


Власність (структура власності має забезпечувати незалежність від
держави, політичних партій та приватних економічних інтересів);
 Фінансова незалежність (фінансування має відбуватися з кількох
незалежних ресурсів);
 Редакційна політика (відповідність редакційним стандартам,
чесність, точність, безсторонність).
По суті, кожен член громади може долучитися до створення,
використання, а також управління чи контролю діяльності комьюніті-медіа
відповідно до власних можливостей та бажання. Залучення представників
громади можна умовно поділити на наступні рівні:
Споживання контенту медіа (читати, слухати, дивитися)
Участь у громадянських заходах, організованих завдяки медіа
Інтерактивна участь в ефірах/публікаціях (коментування, дзвінки до
студі чи онлайн-чат)
● Участь в якості гостя студії / героя публікації
● Участь у виробництві контенту (громадянська журналістика,
волонтерство, робота в ЗМІ громади)
● Участь у виконавчих органах ЗМІ
● Участь у наглядовій раді чи правлінні
● Членство в громадській організації та / або частка власності у ЗМІ
громади.
Завдяки широким можливостям залучення і впливу членів громади
формується високий рівень довіри до комьюніті-медіа. Іншою стороною цього
процесу є також високий рівень відповідальності перед громадою як за
точність та релевантність інформації, що її поширює ЗМІ, так і за
оптимальність використання коштів. Законодавство багатьох країн містить
●
●
●
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положення про обов‘язковий незалежний фінансовий та організаційний аудит
для ЗМІ громад.
Медіа громад: неприбутковий статус та фінансова стабільність
Бути неприбутковими не
означає бути бідними. Головна
відмінність між комерційними ЗМІ
та ЗМІ громад полягає в тому, що
прибуток комерційних медіа
спрямовується їхнім власникам або
інвесторам, у той час, як прибуток,
отриманий комьюніті-медіа,
―повертається громаді‖ у вигляді
соціальних послуг чи
використовується на благо громади.
Переважна кількість медіа
громад існують як неприбуткові
організації, або у формі соціального
підприємництва. Ключова позиція:
якщо громаді справді потрібне
власне медіа, то громада має принаймні частково фінансувати його діяльність.
Можливі джерела надходжень коштів на функціонування ЗМІ громад:
Передплата, абонентська плата або інша форма місцевих зборів
Надходження від реклами
Благодійні пожертви
Фінансові надходження від бізнесів, що працюють на території громади
Надходження від муніципалітетів чи інших представницьких органів
влади
● Грантова підтримка від державних, приватних благодійних організацій,
міжнародних організацій
● Доходи від надання комерційних послуг
Законодавство багатьох країн обмежує максимальні
доходи ЗМІ громад, отримані лише з одного джерела.
Вважається, що оптимальною моделлю є поєднання
приблизно в рівних частках доходів від самої громади,
від бізнесу та від органів влади. Законодавство ряду
країн містить також обмеження щодо розміщення
реклами в ком‘юніті-медіа: від повної заборони до
визначення максимального відсотку доходів від
реклами. Цікавою також видається модель, коли ЗМІ
громад не мають права розміщувати рекламу, а натомість комерційні медіа
сплачують спеціальний податок на рекламу, який спрямовується на підтримку
комьюніті-медіа.
Участь членів громади у фінансуванні діяльності Медіа Громад є не менш
важливим фактором, ніж волонтерство. Одним із загальновизнаних шляхів
залучення фінансування на діяльність Медіа Громад є публічний збір пожертв
(краудфандинг). Відповідно, в частині проведення публічних зборів пожертв, а
також звітності про свою діяльність, МГ мають дотримуватись норм Закону
●
●
●
●
●
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―Про благодійну діяльність та благодійні організації‖. Прозора звітність про
витрату залучених коштів є запорукою формування довіри як з боку масових
донорів (громадян), так і з боку соціально-відповідальних бізнесів. Досвід
країн-членів ЄС показує, що впровадження принципів Прозорості&Порядності
в діяльність Неприбуткових організацій мотивує органи державної влади до
ухвалення норм щодо податкового стимулювання соціально-відповідальних
бізнесів (зокрема, різних моделей ―відсоткової філантропії), а це, своєю чергою,
позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства.
Медіа громад: стратегія запуску та розвиток
Служіння громаді є серцем ЗМІ громад. Кожне комьюнітімедіа має не просто жити в громаді, але й мати натхнення
покращувати життя, розбудовувати громаду.
Запуск медіа громади має відбуватися згідно стратегічного плану. Його
основними елементами є:
4. Визначені задачі для запуску проекту, забезпечення його сталого
розвитку та соціального впливу на життя громади
5. Аналіз зовнішнього медіа-середовища, а також внутрішніх можливостей
та ризиків
6. Підготовка стратегічного плану, що містить перелік необхідних ресурсів,
кроків та часу.
Бізнес-модель, з якої починається ЗМІ громади, має містити перш за все
визначену Ідею та Потребу.
Медіа громади постає з того, що громада потребує якогось інформаційного
сервісу. Він може бути широким, як от повідомлення новин чи соціальноважливої інформації, або достатньо вузьким, як, скажімо, інформація про стан
медичного забезпечення.
Яких результатів ми очікуємо: яку користь та які можливості наше ЗМІ дає
членам громади?
Найчастіше зазначають наступні характеристики:
Розвиток громади / соціальні зміни / посилення ролі та можливостей
громади
● Комунікації громади – новини, інформація, освіта, розвиток, дискусії –
контент, що вироблений та розповсюджений на певну кількість
читачів/глядачів/слухачів
Опис структури власності та органів управління.
Власник (незалежно від того, яку форму обрала громада) має нести
відповідальність за такі речі та процеси:
●

Запуск та правове оформлення проекту, отримання ліцензій на мовлення
(для радіо та ТБ) або дозволів на видавництво газети, розробка та
дотримання редакційних стандартів тощо
● Всі наявні ресурси організації: інфраструктура, обладнання,
комп‘ютерна та інша техніка, транспорт
● Всі необхідні угоди чи контракти з партнерами (а також донорами,
рекламодавцями, іншими громадами), персоналом і волонтерами.
Споживачі/аудиторія
Детальний опис цільової аудиторії медіа, способів залучення аудиторії до
●
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споживання контенту, а також до активної взаємодії з нашим медіа
Партнерства
Стратегія запуску має містити інформацію про те, які партнери (індивідуальні,
колективні, бізнесові тощо) та на яких умовах можуть підтримувати наше ЗМІ
та які цінності вони вносять в проект.
Компетенції – це можливості організації. Стратегія має містити перелік
необхідних компетенцій, якими мають володіти певні працівники медіа,
зокрема лідерські та менеджерські здібності, навички виробництва медійного
контенту, технічні навички, здатність налагоджувати контакти і партнерства
тощо.
Фінансова стратегія – плани щодо отримання стартового фінансування,
необхідні об‘єми доходів та інших надходжень для забезпечення існування і
розвитку медіа.

___________________________________________________________________________
(с)опубліковано у 2016р. в рамках Проекту «Свобода медіа в Україні», що впроваджується в
межах Рамкової програми співробітництва (РПС) Ради Європи (РЄ) та Європейського Союзу (ЄС).
Погляди, виражені в даній публікації, відображають позицію авторів та не обов‘язково
відображають офіційну позицію Ради Європи та Європейського союзу
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Юридичний супровід Неприбуткових організацій
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (в т.ч. Медіа Громад)
Вид
Суб‘єкт і об‘єкт права власності
Способи набуття та відчуження
права
права власності
власності
Авторське Об'єктами авторського права є твори
Авторське право на твір
право
у галузі науки, літератури і мистецтва, а виникає внаслідок факту його
саме:
створення. Для виникнення і
1) літературні письмові твори
здійснення авторського права
белетристичного, публіцистичного,
не вимагається реєстрація
наукового, технічного або іншого
твору чи будь-яке інше
характеру (книги, брошури, статті тощо); спеціальне його оформлення, а
також виконання будь-яких
2) виступи, лекції, промови, проповіді та
інших формальностей.
інші усні твори;
(ст. 11 Закон України «Про
3) комп'ютерні програми;
авторське право і суміжні
4) бази даних;
права»)
5) музичні твори з текстом і без тексту;
Суб'єкти авторського права
6) драматичні, музично-драматичні
можуть управляти своїми
твори, пантоміми, хореографічні та інші правами:
твори, створені для сценічного показу, та а) особисто;
їх постановки;
б) через свого повіреного;
7) аудіовізуальні твори;
в) через організацію
8) твори образотворчого мистецтва;
колективного управління.
9) твори архітектури, містобудування і
(ст.45 Закон України «Про
садово-паркового мистецтва;
авторське право і суміжні
10) фотографічні твори, у тому числі
права»)
твори, виконані способами, подібними
Виключно майнові права
до фотографії;
можуть бути відчужені/набуті
11) твори ужиткового мистецтва, у
(ст. 15 Закон України «Про
тому числі твори декоративного
авторське право і суміжні
ткацтва, кераміки, різьблення,
права»
ливарства, з художнього скла, ювелірні
Способи відчуження:
вироби тощо;
1. цивільно-правовим договором
між автором і роботодавцем у
12) ілюстрації, карти, плани,
разі відчуження службового
креслення, ескізи, пластичні твори, що
твору (ст. 16 «Про авторське
стосуються географії, геології,
право і суміжні права»);
топографії, техніки, архітектури та
2. дозвіл на використання твору
інших сфер діяльності;
(ст. 32 Закону України «Про
13) сценічні обробки творів,
авторське право і суміжні
зазначених у пункті 1 цієї частини, і
права»);
обробки фольклору, придатні для
3.авторським договором (ст. 31
сценічного показу;
Закону України «Про авторське
14) похідні твори;
право і суміжні права»);
15) збірники творів, збірники обробок
4. договору про передачу
фольклору, енциклопедії та антології,
виключного права на
збірники звичайних даних, інші
використання твору (ст. 32
складені твори за умови, що вони є
Закону України «Про авторське
результатом творчої праці за добором,
право і суміжні права»);
координацією або упорядкуванням
5. договір про представництво
змісту без порушення авторських прав
прав
письмовий
на твори, що входять до них як складові
(електронний)
договір
між
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частини;
16) тексти перекладів для дублювання,
озвучення, субтитрування українською
та іншими мовами іноземних
аудіовізуальних творів;
17) інші твори.
(ст. 8 Закону України «Про авторське
право і суміжні права»).
Суб'єктами авторського права є автори
творів, зазначених у частині першій
статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та
особи, яким автори чи їх спадкоємці
передали свої авторські майнові права.
(ст. 7 Закону України «Про авторське
право і суміжні права»)

Суміжні
права

Об'єктами суміжних прав, незалежно
від призначення, змісту, оцінки, способу
і форми вираження, є:
а) виконання літературних,
драматичних, музичних, музичнодраматичних, хореографічних,
фольклорних та інших творів;
б) фонограми, відеограми;
в) передачі (програми) організацій
мовлення.
(ст. 35Закону України «Про авторське
право і суміжні права»)
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організаціями
колективного
управління, у тому числі з
аналогічними
іноземними
організаціями,
яким
одна
організація уповноважує іншу
організацію
здійснювати
управління
правами
на
відповідні об‘єкти авторського
права і (або) суміжних прав;
6. договір про представництво
прав
що
укладається
між
організаціями
колективного
управління, у тому числі з
аналогічними
іноземними
організаціями,
яким
одна
організація уповноважує іншу
організацію
здійснювати
управління
правами
на
відповідні об‘єкти авторського
права і (або) суміжних прав.
(ст.1, 5 Закону України «Про
ефективне
управління
майновими
правами
правовласників
у
сфері
авторського
права
і
(або)
суміжних прав»)
Форма договору встановлено ст.
33 Закону України «Про
авторське право і суміжні
права».
Порядок державної реєстрації
авторського права і договорів,
які стосуються права автора на
твір, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. № 1756
Укладення, зміна і розірвання
договорів здійснюється із
урахуванням Глава 53
Цивільного кодекс України
Первинними суб'єктами
суміжних прав є виконавець,
виробник фонограми, виробник
відеограми, організація
мовлення.
Для виникнення і здійснення
суміжних прав не вимагається
виконання будь-яких
формальностей.
(ч.1, 3 ст. 37 Закону України
«Про авторське право і суміжні
права»)
Суб'єкти суміжних прав можуть

Суб'єктами суміжних прав є:
а) виконавці творів, їх спадкоємці та
особи, яким на законних підставах
передано суміжні майнові права щодо
виконань;
б) виробники фонограм, їх спадкоємці
(правонаступники) та особи, яким на
законних підставах передано суміжні
майнові права щодо фонограм;
в) виробники відеограм, їх спадкоємці
(правонаступники) та особи яким на
законних підставах передано суміжні
майнові права щодо відеограм;
г) організації мовлення та їх
правонаступники.
(ст. 36 Закону України «Про авторське
право і суміжні права»)
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управляти своїми правами:
а) особисто;
б) через свого повіреного;
в) через організацію
колективного управління.
(ст. 45 Закон України «Про
авторське право і суміжні
права»).
Відчуження / набуття майнових
суміжних прав виконавців
відбувається шляхом укладання
договору, в якому
визначаються спосіб
використання виконань, розмір
і порядок виплати винагороди,
строк дії договору і
використання виконань,
територія, на яку
розповсюджуються передані
права тощо.
Визначені договором ставки
винагороди не можуть бути
нижчими за мінімальні ставки,
встановленої постановою
Кабінету Міністрів України від
18 січня 2003 р. № 72 «Про
затвердження мінімальних
ставок винагороди (роялті) за
використання об'єктів
авторського права і суміжних
прав».
(ч.2 ст. 39 Закону України «Про
авторське право і суміжні
права»)
Майнові права виробника
фонограми чи відеограми, який
є юридичною особою, можуть
бути також передані (відчужені)
іншій особі у встановленому
законом порядку внаслідок
ліквідації юридичної особи суб'єкта суміжних прав.
(ч.2 ст. 40 Закону України «Про
авторське право і суміжні
права»)
Майнові права організації
мовлення можуть передаватися
(відчужуватися) іншим особам
на підставі договору, в якому
визначаються спосіб і строк
використання програми
мовлення, розмір і порядок
виплати винагороди, територія,

Право
Суб‘єкт – фізична / юридична особа
власності
Об‘єкт - нерухоме майно
на
нерухоме/
рухоме
майно
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на яку розповсюджуються
передані права, тощо.
Майнові права організації
мовлення можуть бути також
передані (відчужені) іншій особі
у встановленому законом
порядку внаслідок
ліквідації юридичної особи суб'єкта суміжних прав.
(ч.2 ст. 41 Закону України «Про
авторське право і суміжні
права»).
Майнові суміжні права можуть
бути предметом договору про
партнерство що укладається
акредитованою організацією
колективного управління, яка
здійснює обов‘язкове
колективне управління, з іншою
акредитованою організацією
колективного управління, яка
здійснює розширене колективне
управління;
Договір про представництво
прав
що
укладається
між
організаціями
колективного
управління, у тому числі з
аналогічними
іноземними
організаціями,
яким
одна
організація уповноважує іншу
організацію
здійснювати
управління
правами
на
відповідні об‘єкти авторського
права і (або) суміжних прав.
(ст.1, 5 Закону України «Про
ефективне
управління
майновими
правами
правовласників
у
сфері
авторського
права
і
(або)
суміжних прав»)
Укладення, зміна і розірвання
договорів здійснюється із
урахуванням Глава 53
Цивільного кодекс України
Право власності набувається на
підставах, що не заборонені
законом, зокрема із правочинів.
Право власності вважається
набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або
незаконність
набуття
права
власності
не
встановлена
судом.(ст.
328
Цивільного

кодексу
України).
Право власності на нову річ, яка
виготовлена (створена) особою,
набувається нею, якщо інше не
встановлено
договором
або
законом.
Право
власності
на
новостворене нерухоме майно
(житлові
будинки,
будівлі,
споруди
тощо)
виникає
з
моменту
завершення
будівництва (створення майна).
(ст 331 Цивільного кодексу
України).
Право
на
нерухоме
майно
підлягає державній реєстрації.
Реєстрація права власності
здійснюється відповідно до
Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»
і Порядку державної реєстрації
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
25 грудня 2015 р. № 1127 .
Основними видами правочинів
щодо відчуження/набуття права
власності на нерухомість є:
Договір
застави
нерухомого
майна (ст. 577 Цивільного
кодексу України);
Договір купівлі-продажу та міни
(ст. 657, 716 Цивільного кодексу
України)
Договір дарування (ст. 719
Цивільного кодексу України)
Договір щодо розпоряджання
майновими
правами
інтелектуальної
власності
(ст.1114
Цивільного
кодексу
України)
Договір
ренти
(ст.
732
Цивільного кодексу України)
Договір
про
передачу
нерухомого майна під виплату
ренти
(ст.
732
Цивільного
кодексу України)
Договір найму будівлі або іншої
капітальної споруди (їх окремої
частини)
(ст.
793,
794
Цивільного кодексу України)
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Договір лізингу (ст. 806, 793,
657 Цивільного кодексу України)
Договір управління нерухомим
майном (ст. 1031 Цивільного
кодексу України).
Право власності припиняється у
разі:
1) відчуження власником свого
майна;
2) відмови власника від права
власності (ст.347 Цивільного
кодексу
України);
3) припинення права власності
на майно, яке за законом не
може належати цій особі (ст.348
Цивільного кодексу України);
4)
знищення
майна;
5) викупу пам'яток культурної
спадщини (ст.352 Цивільного
кодексу
України);
6)
примусового
відчуження
земельних ділянок приватної
власності,
інших
об'єктів
нерухомого майна, що на них
розміщені, з мотивів суспільної
необхідності
відповідно
до
закону;
8) звернення стягнення на
майно
за
зобов'язаннями
власника;
9) реквізиції (ст.353 Цивільного
кодексу
України);
10)
конфіскації
(ст.354
Цивільного кодексу України);
11)
припинення
юридичної
особи чи смерті власника.
2. Право власності може бути
припинене в інших випадках,
встановлених законом.(ст. 346
Цивільного кодексу України)
ЛІЦЕНЗУВАННЯ / ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА для громадських організацій Медіа
Громад
Вид ліцензії /
Нормативне
регулювання
дозволу
отримання ліцензії / дозволи
Ліцензія на
Суб‘єкт надання ліцензії мовлення
Національна рада України з
питань телебачення і
радіомовлення (ст 23 Закону
України «Про телебачення і
радіомовлення».)
Ліцензування мовлення та його
види, визначені ст.23 Закону
України «Про телебачення і
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радіомовлення».
Ліцензія на мовлення надається
на конкурсній основі – ст. 25
Закону
України
«Про
телебачення і радіомовлення».
Видача,
продовження,
переоформлення,
анулювання
ліцензій
на
мовлення,
внесення змін до ліцензій на
мовлення, видача дублікатів
ліцензій
на
мовлення,
регулюється ст.24, 27,32, 34, 35,
37
Закону
України
«Про
телебачення і радіомовлення».
Підстави залишення заяви про
видачу ліцензії на мовлення без
розгляду, встановлюються ст.29
Закону
України
«Про
телебачення і радіомовлення».
Підстави відмови у видачі
ліцензії на мовлення вказані у
ст.30 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
Строк дії ліцензії:
для
ефірного
мовлення
та
багатопрограмного мовлення в
багатоканальних телемережах на
7
років;
для супутникового, проводового,
кабельного мовлення - на 10
років.
(ст.36 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»)
Плата за видачу, продовження,
переоформлення ліцензій і за
видачу дубліката ліцензій на
мовлення
та
ліцензій
провайдера програмної послуги,
визначається
за
Методикою
розрахунків
розмірів
ліцензійного збору за видачу або
продовження строку дії ліцензії
на
мовлення,
ліцензії
провайдера програмної послуги,
визначення розміру плати за
переоформлення
ліцензії
та
видачу дубліката ліцензії на
мовлення, ліцензії провайдера
програмної
послуги,
затвердженою
постановою
Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 412
(ст. 31 Закону України «Про
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телебачення і радіомовлення»
Суб‘єкт надання ліцензії Національна рада України з
питань телебачення і
радіомовлення (ст 14 Закону
України «Про Національну раду
України з питань телебачення і
радіомовлення»).
Ліцензування провайдерів
програмної послуги – ст. 40
Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»
Механізм
реалізації
щодо
ліцензування
провайдерів
програмної послуги та щорічної
перереєстрації
загальної
концепції (принципи, підстави)
добору
програм
для
ретрансляції
(пропозиції
абонентам),
визначається
рішенням Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення
від
28.12.2011
№
2979
«Про
затвердження Положення про
порядок
видачі
ліцензії
провайдера
програмної
послуги».
Розмір збору за видачу або
продовження
строку
дії,
визначається за Методикою
розрахунків
розмірів
ліцензійного збору за видачу або
продовження строку дії ліцензії
на
мовлення,
ліцензії
провайдера програмної послуги,
визначення розміру плати за
переоформлення
ліцензії
та
видачу дубліката ліцензії на
мовлення, ліцензії провайдера
програмної
послуги,
затвердженою
постановою
Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 412
Суб‘єкт надання дозволуНаціональна рада України з
питань телебачення і
радіомовлення (ч. 9 ст. 23
Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».)
Випадки необхідності
отримання дозволу тимчасового
мовлення визначені ч. 9 ст. 23

Ліцензія
провайдера
програмної
послуги

Дозвіл на
тимчасове
мовлення
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Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»
Порядок видачі та анулювання
дозволу на тимчасове мовлення
регулюється Рішенням
Національної ради України з
питань телебачення і
радіомовлення від
01.03.2018 № 288 «Про
затвердження Порядку видачі
та анулювання дозволу на
тимчасове мовлення, умов
дозволу та порядку здійснення
нагляду за додержанням
законодавства про телебачення і
радіомовлення
телерадіоорганізаціями, що
здійснюють тимчасове мовлення
на територіях з особливим
режимом мовлення на підставі
відповідного дозволу»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 29 березня 2018
р. за № 386/31838
Договірні стосунки між громадськими організаціями Медіа Громад та
іншими фізичними та юридичними особами.
Найбільш вживані приклади цивільно-правових відносин.
1. Цивільно-правовий договір між автором і роботодавцем у разі
відчуження службового твору
Довідково:
За основу береться цивільно – правовий договір із посиланням у ньому
щодо власності на службовий твір.
За усталеною практикою питання власності на створений службовий твір
врегульовується окремим договором (додаток 1).
2. Авторський договір – додаток 2.
Довідково:
Авторський договір викладено із двома варіантами, а саме : із частковим
відчуженням і повним.
Мінімальна ставка винагороди (роялті) за використання об'єктів
авторського права і суміжних прав, встановлена постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72
3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності – додаток 3
4. Договір про колективне управління майновими правами автора або
договір представництва прав – додаток 4
5. Бонус - Договір про виплату винагороди за використання
опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань – додаток 5
6. Щодо договору розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності.
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Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може
здійснюватися на підставі таких договорів:
Авторського договору
договору про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності;
договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності;
іншого
договору
щодо
розпорядження
майновими
правами
інтелектуальної власності.
7. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди – додаток 6
8. Договір управління нерухомим майном – додаток 7
Додаток 1
ДОГОВІР № ______
ПРО РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ
м. ___________
―___‖ ____________ 201__ року
_____________________________________________________ (далі – Працівник) з одного
боку, та ___________________________________________, який діє на підставі
виписки з ЄДРПОУ (далі – Роботодавець) з іншого боку, а разом іменовані –
Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
службовий твір – твір, створений Працівником-автором у порядку виконання
службових обов‘язків відповідно до службового завдання чи трудового договору
(контракту) між Працівником-автором і Роботодавцем;
працівник – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує
трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором
відповідно до службового завдання та відповідно до закону;
роботодавець
– фізична особа-підприємець / юридична особа, який
використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових
договорів відповідно до закону.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно із
нормами чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на Службові твори.
2.2. Під Службовими творами у цьому Договорі розуміються створені творчою
працею Працівника – об‘єкти авторського права (в т.ч. в створенні яких
Працівник брав часткову участь):
– твори дизайну, архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
– твори образотворчого мистецтва;
– фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до
фотографії.
2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Працівник та
Роботодавць як співвласники, домовились, що Працівник повністю передає
(відчужує) Роботодавцю належні йому майнові права на Службові твори, а
саме:
– право на використання Службових творів;
– виключне право дозволяти використання Службових творів;
– право перешкоджати неправомірному використанню Службового твору, в
тому числі забороняти таке використання.
2.4. Роботодавець набуває майнові права на Службові твори з дати (моменту) їх
виконання (в т.ч. часткового) Працівником.
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2.5. Передача Службового твору Працівником Роботодавцю здійснюється на
матеріальному носії, або в електронному вигляді.
2.6. Винагородою за виконані Службові твори є заробітна плата, яку
Роботодавець виплачує Працівникові за належне виконання службових
обов‘язків.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Працівник має право:
3.1.1. На винагороду за створення Службового твору і передання (відчуження)
майнових прав на Службовий твір.
3.1.2. Доопрацьовувати Службовий твір у разі необхідності.
3.2. Роботодавець має право:
3.2.1. Використовувати Службовий твір у своїй діяльності.
3.2.2. Надавати дозвіл на використання Службового твору третім особами.
3.2.3. Забороняти використання Службового твору, у тому числі перешкоджати
його неправомірному використанню третіми особами.
3.2.4. Розпоряджатися Службовим твором на власний розсуд.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов‘язання (далі – порушення Договору), Сторона
несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.
4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності
за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони зобов‘язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в
досудовому порядку.
5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому
порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони
вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
6.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
6.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному кожній із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
РОБОТОДАВЕЦЬ

ПРАЦІВНИК

Додаток 2
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № _____
м. _________
«__»______ 20__ року
________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи або повне найменування юридичної
особи) в особі___________________________________________, яка діє на підставі
_________________________, (далі — Відчужувач), з одного боку, і __________ в
особі ____________________; яка діє на підставі __________________________, (далі —
Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони,уклали
цей договір
(далі – Договір) про наступне:
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові
права іншій особі, після чого ця особа стає суб‘єктом авторського права;
набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає
суб‘єктом авторського права;
повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених
статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону
України „Про авторське право і суміжні права‖, без обмежень способів
використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою
статті 15 цього Закону;
часткова передача прав – передання прав, при якому в договорі про
передання майнових прав на твір обмежено способи його використання,
визначені у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15
Закону;
__________________________________________________________________.
(інші терміни)
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з
нормами чинного законодавства України
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відчужувач у повному складі передає (відчужує) Набувачу майнові права
на твір ____________________________________________________________________(далі
(назва твору, вид твору та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати твір) на весь
—Твір)
строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме:
право на використання Твору;
виключне право дозволяти використання Твору;
право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі
забороняти таке використання (варіант 1, у випадку повної передачі прав).
Відчужувач частково передає (відчужує) Набувачу майнові права на
твір__________________________________________________
(далі - Твір) на весь
строк дії
(назва твору)

авторського права, на всю територію світу, а саме:
- право на використання Твору способами:
перекладу твору (як приклад);
переробки твору (як приклад);
_________________________________________________________________
(інші способи, передбачені статею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і
суміжні права‖)

- виключне право дозволяти використання Твору зазначеними
способами;
- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому
числі забороняти таке використання зазначеними способами (варіант 2, у
випадку часткової передачі прав).
Набувач приймає такі майнові права та зобов‘язується оплатити їх
відповідно до умов цього Договору.
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2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач
втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:
2.3.1. Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним
кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права‖
(варіант 1, у випадку повної передачі прав).
Використовувати Твір способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору
(варіант 2, у випадку часткової передачі).
2.3.2. Дозволяти третім особам використовувати Твір способами,
передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське
право і суміжні права‖; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в
тому числі забороняти таке використання (варіант 1, у випадку повної передачі
прав).
Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, зазначеними у
пункті 2.1 цього Договору; перешкоджати неправомірному використанню
Твору, в тому числі забороняти таке використання зазначеними способами
(варіант 2, у випадку часткової передачі прав).
2.3.3. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір
третім особам (варіант 1, у випадку повної передачі прав).
Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам
способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору (варіант 2, у випадку
часткової передачі).
2.4. Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати
(відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на
використання Твору третім особам (варіант 1, у випадку повної передачі
прав).
Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати
(відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на
використання Твору третім особам способами, зазначеними у пункті 2.1 цього
Договору (варіант 2, у випадку часткової передачі)
3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ
3.1. Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом
____________ (зазначити, яким чином має передаватися Твір, на якому матеріальному носії, в електронному вигляді
тощо)

в день підписання цього Договору за Актом приймання-передачі Твору,
який підписується Сторонами і є невід‘ємною частиною цього Договору.
3.2. На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:
лише йому належать виключні майнові права на Твір;
майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено)
третім особам;
майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави,
судового спору або претензій з боку третіх осіб.
5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
4.1. За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу
винагороду в формі одноразового (паушального) платежу в розмірі
___________грн.
4.2. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій (готівковій) формі,
шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Відчужувача (іншим чином), протягом___________робочих днів з дня
підписання сторонами Акта приймання-передачі Твору.
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала
зобов‘язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані
збитки в повному обсязі.
5.2. У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або
передачі прав на використання Твору Відчужувачем третім особам,
Відчужувач сплачує штраф у розмірі____% від суми, зазначеної у пункті 4.1
цього Договору.
5.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2
цього Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі _____________за
кожен день прострочення.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Сторони зобов‘язуються вирішувати будь-який спір шляхом
переговорів і в досудовому порядку.
6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в
досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому
порядку.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання або
неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форсмажорних обставин.
7.2.
По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала
свої зобов‘язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які
було призупинено виконання зобов‘язань.
7.3.
Сторона не має права посилатися на форс-мажорні
обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення
нею виконання її обов‘язків за Договором.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
8.2. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною
інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої
згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством.
8.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
8.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному кожній із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Відчужувач
Набувач

Додаток 3
ДОГОВІР №_____
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
м.
Київ
«____»_____________2018
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Фізична
(паспорт:

особа

серія

–

громадянин/ка

____

ідентифікаційний

№

України

________,

код:

_________________________

виданий

___________),

______________________;

який/ка

проживає

за

адресою:____________________, іменована надалі «Автор», з однієї сторони,
та______________, в особі ______________________________, що діє на підставі
_______________________,поіменований надалі «Правонабувач» з другої сторони,
уклали цей Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної
власності на Твір (Сценарій) (далі – Договір) про таке:
1.
1.1.

Відповідно

Правонабувач

набуває

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
до

цього

виключні

Договору
майнові

Автор
права

передає,

а

інтелектуальної

власності на використання твору образотворчого мистецтва (надалі за
текстом - Твір).
1.2.

Твір,

визначений

у

цьому

Договорі,

має

наступні

даного

Договору,

характеристики:
- назва: __________________________________________.
- рік створення: ___________________________________.
- розміри: ________________________________________.
- техніка виконання: _______________________________.
1.3.

Виключні

майнові

права,

які

є

предметом

передаються Автором Правонабувачеві на повний Строк дії авторських прав,
установлений на момент укладання цього Договору ст. 28 Закону України «Про
авторське право й суміжні права».
1.4.

Термін

"виключне

майнове

право"

вживається

відповідно

до

законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.
1.5. Автор передає Правонабувачеві такі виключні права на використання
Твору такими способами: постійного зберігання; публічного показу (постійне,
тимчасове експонування); використання зображення твору в друкованих
виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, монографії тощо) з
метою

популяризації;

проведення

консервативно-реставраційних

робіт

(здійснення реставраційних робіт у випадках, коли пошкоджено не більше 70 %
твору)

без

зміни

цілісності

Твору;

передання

Твору

іншим

установам,

організаціям на тимчасове зберігання з метою публічного показу (тимчасового
експонування) в Україні та за її межами; копіювання та відтворення;
використання Твору або його частин у рекламних цілях тощо.
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2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Автор зобов'язується:
2.1.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал примірника Твору в
задовільному стані збереження, на умовах, визначених цим Договором.
2.1.2. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди
Правонабувача не передавати будь-яким третім особам права, зазначені у п.
1.5 цього Договору.
2.1.3. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо
передачі (відчуження) майнових прав на використання Твору.
2.2. Правонабувач зобов'язаний:
2.2.1. Прийняти оригінал Твору.
2.2.2. Забезпечити збереження і цільове використання Твору протягом
строку, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.
2.2.3. Не порушувати особистих немайнових прав Автора.
2.3. Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов'язання не
вступати з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б
порушували умови даного Договору та інтереси кожної із Сторін, що
випливають з предмету та умов даного Договору. 2.4. Виключні майнові права,
передбачені

розділом

1

цього

Договору,

переходять

від

Автора

до

Правонабувача з моменту підписання цього Договору.
3. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
3.1. Правонабувач зобов‘язується виплатити Авторові винагороду за
використання Твору у сумі ____________грн, з них ____________грн.
3.2. Винагорода виплачується Авторові Замовником у строк ____________,
шляхом ________________________________________________________________
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов‘язання (далі - порушення Договору),
Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим
Договором.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому Договорі.
4.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, вказаного в
пунктах 6.1, цього Договору, Замовник виплачує Автору пеню в розмірі
__________________________за кожен день прострочення.
4.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5. ІНШІ УМОВИ
68

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
5.4. Сторони повинні у _________денний строк письмово повідомити одна
одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для
виконання Сторонами зобов‘язань за цим Договором.
5.5. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною
інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої
згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством.
5.6. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
5.7. Договір укладений

в двох примірниках, які мають однакову

юридичну силу, по одному кожній із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Правонабувач:

Автор:

Додаток 4
ДОГОВІР № ______
ПРО КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ АВТОРА
м. _________
"___" ____________ 20__ року
Організація колективного управління: ____________________________(повне
найменування організації колективного управління)

в особі ________________________(посада та прізвище, ім'я, по батькові (П.І.Б) особи, яка уповноважена
укладати договір),
яка діє на підставі _________________________,
(далі – Організація), з одного боку, та Автор ______________________________(П.І.Б
автора, псевдонім (якщо є)), (далі - Автор), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони,
уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Організація колективного управління (організація колективного
управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній
основі майновими правами автора на підставі переданих автором організації
повноважень;
каталог – перелік творів, майнові права на які належать Авторові, щодо яких
Автор уклав з Організацією цей Договір про передання майнових прав у
колективне управління;
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__________________________________(інші терміни).
Решта термінів, що використовуються в
згідно із нормами чинного законодавства України.

Договорі,

визначаються

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Автор доручає Організації право здійснювати на колективній
основі управління його майновими правами
на твори, перелік яких
додається у додатку до цього Договору.
2.2. Організація здійснює управління майновими правами
Автора при використанні творів способами:
публічного виконання (як приклад);
публічного сповіщення (як приклад);
публічного показу (як приклад);
___________________________________________________________.
(інші способи, передбачені статтею 441 Цивільного кодексу України,
статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права‖)
2.3. Колективне управління майновими правами Автора здійснюється на
території України.
На підставі переданих Автором повноважень Організація може
доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями
управляти на колективній основі за кордоном майновими правами Автора,
у тому числі й про взаємне представництво інтересів.
2.4. Автор гарантує Організації, що:
він дійсно є Автором творів, які існують на момент підписання цього
Договору і тих, які будуть створені під час дії цього Договору та, права на які
будуть доручені Організації для колективного управління шляхом надання
переліку таких творів у письмовій формі у вигляді додатку до даного Договору,
який вважатиметься невід‘ємною його частиною;
він не передавав (не відчужував) майнові права, доручені в колективне
управління Організації, третім особам;
твори Автора не порушують особисті немайнові і (або) майнові права
третіх осіб;
відомості, надані Автором, є достовірними та відповідають дійсності.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Автор має право:
3.1.1. Отримувати винагороду, зібрану організацією з осіб, які
використовують твори з каталогу Автора.
3.1.2. Вимагати від Організації вилучення своїх творів із дозволів на
використання, які надаються Організацією шляхом укладання договорів з
особами, які використовують твори. Твір вважається вилученим після
_________місяців з дня подання заяви Автора про вилучення творів.
3.1.3. На захист прав, управління якими здійснює Організація, в тому
числі звернення до суду за захистом прав та інтересів Автора.
3.1.4. Добровільно вийти із Організації на умовах і порядку, визначених
статутом Організації;
_____________________________________________________________.
(інші права Автора)

3.2. Організація має право:
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3.2.1. Погоджувати з особами, які використовують твори, розмір
винагороди під час укладання договору.
3.2.2. Укладати договори про використання прав Автора, переданих
в колективне управління.
3.2.3. Збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду Автору
за використання творів із каталогу Автора, правами яких управляє
Організація.
3.2.4. Вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством,
необхідні для захисту прав, управління якими здійснює Організація, в тому
числі звертатися до суду за захистом прав Автора відповідно до статутних
повноважень та доручення;
___________________________________________________________.
(інші права Організації)
4. ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Автор зобов‘язаний:
4.1.1. Не доручати третім особам здійснювати будь-які дії по управлінню
його майновими правами, що передані в колективне управління Організації.
4.1.2. Повідомляти про зміни у каталозі, надавати Організації відомості
про нові твори для включення їх до каталогу з метою своєчасного нарахування
і правильного розподілу винагороди Організацією.
4.1.3. Повідомляти про зміну місця проживання, прізвища, імені,
псевдоніму, банківських реквізитів тощо;
____________________________________________________________.
(інші обов‘язки Автора)

4.2. Організація зобов‘язана:
4.2.1. Укладати з особами, які використовують твори договори,
відповідно до яких надавати невиключні права на використання творів
Автора.
4.2.2. Збирати винагороду, розподіляти та виплачувати зібрану
винагороду, що належить Автору.
4.2.3. Подавати позови від імені та на користь Автора з метою захисту
його порушених прав та інтересів відповідно до статутних повноважень та
доручення.
4.2.4. На запит Автора надавати інформацію про зібрану винагороду для
Автора, порядку її розподілу та іншу інформацію, що стосується колективного
управління майновими правами Автора;
____________________________________________________________.
(інші обов‘язки Організації)

5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
5.1. Зібрані суми авторської винагороди виплачуються Автору за
використання творів на території:
- України,
залежно від умов договорів, укладених Організацією з особами, які
використовують твори, але не рідше __________на рік, у строки
__________________;
- інших країн світу,
залежно від договорів, укладених Організацією з аналогічними іноземними
організаціями колективного управління або в міру надходження винагороди,
але не рідше __________на рік, у строки __________________.
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5.2. Перерахування винагороди здійснюється у національній валюті через
__________________________________________ (підприємства зв‘язку, установи Ощадбанку України тощо)
за рахунок одержувачів винагороди.
5.3. Положення Договору, що стосуються виплати винагороди, є
конфіденційною інформацією, яку жодна із Сторін на має право
розголошувати без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, крім
випадків, передбачених законодавством.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення зобов‘язання (далі – порушення Договору),
Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим
Договором.
6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому Договорі.
6.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, Користувач
виплачує Організації
пеню в розмірі _________________ за кожен день
прострочення.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони зобов‘язуються вирішувати будь-який спір шляхом
переговорів і в досудовому порядку.
7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в
досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому
порядку.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала
свої зобов‘язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які
було призупинено виконання зобов‘язань.
8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні
обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення
нею виконання її обов‘язків за Договором.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Строк дії Договору складає ______рік (роки) з моменту підписання
Договору Сторонами.
Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не
повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим
на той же строк і на тих же умовах.
9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
10.2. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні
повідомити про таку зміну в термін _______днів з моменту настання таких змін.
10.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
10.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному кожній із Сторін.
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Організація:

Автор:

Додаток 5
ДОГОВІР № ______
ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ З
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, ЇХ ПРИМІРНИКІВ ТА
ЗАФІКСОВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ
м. _________
«___» ____________
20__ року
Уповноважена організація колективного управління:
_______________________(повне найменування уповноваженої організації колективного управління)
(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена
в особі _____________________________,
укладати договір) яка діє на підставі ____________________________, (Статуту,
свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією) (далі –
Організація), з одного боку, та суб‘єкт комерційного використання
(повне найменування суб‘єкта – юридичної особи, прізвище,
___________________________
ім‘я, по батькові фізичної особи)в особі ________________________________________,
(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір) яка діє на підставі
________________________________________,(Статуту, Положення тощо) (далі Компанія), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей
договір (далі – Договір) про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Уповноважена організація колективного управління - організація колективного
управління, яка відповідно до статті 43 Закону України „Про авторське право і
суміжні права‖ визначена здійснювати збирання і розподіл винагороди
(роялті) виробникам фонограм, виробникам відеограм і виконавцям за
комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою
фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, та
здійснювати контроль за правомірним використанням таких фонограм,
відеограм;
суб‘єкт комерційного використання – юридичні і фізичні особи, які здійснюють
комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються
згідно із нормами чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Предметом Договору є виплата винагороди Організації за використання
Компанією опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань способами:
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________________________________(варіант 1 - публічного виконання (публічної демонстрації);
____________________________(варіант 2 - публічного сповіщення в ефір, по проводах (через кабель)).
2.2. Компанія виплачує Організації винагороду (роялті) за використання
опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань в розмірі та порядку, визначених
законодавством України та цим Договором, для подальшого розподілу та
виплати винагороди (роялті) виконавцям, виробникам фонограм, відеограм.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Компанія має право:
3.1.1. Використовувати під час своєї діяльності опубліковані із
комерційною метою фонограми, відеограми, їх примірники та зафіксовані у
них виконання без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм, але з
виплатою їм винагороди (роялті) через Організацію як уповноважену
організацію колективного управління.
3.1.2. Самостійно нараховувати згідно із цим Договором суми належної
до сплати винагороди.
_______________________________________________.(інші права Компанії)
3.2. Організація має право:
3.2.1. Збирати винагороду за використання опублікованих із
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у
них виконань.
3.2.2. Отримувати відомості щодо використання опублікованих із
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у
них виконань, необхідні для збирання і розподілу винагороди.
___________________________________________.(інші права Організації)
4. ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Компанія зобов‘язана:
4.1.1. До ___числа місяця, наступного за звітним__________, подавати
Організації перелік ___________________________________________ (варіант 1 -публічно
виконаних (публічно продемонстрованих); варіант 2 - публічно сповіщених, в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників та
зафіксованих у них виконань (далі – Перелік) відповідно до форми, яка є
Додатком №1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у
форматі ______програми____________).
4.1.2. Щомісячно нараховувати і виплачувати Організації винагороду
(варіант 1 - публічне виконання (публічну
(роялті) за _____________________________________
демонстрацію), варіант 2 - публічне сповіщення в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників та
зафіксованих у них виконань, у розмірі _______відсотків доходів, одержаних
Компанією з того виду діяльності, у процесі якого здійснюється використання
відповідних об‘єктів суміжних прав.
Сума винагороди (роялті) повинна виплачуватися на рахунок Організації
до ____числа місяця, наступного за звітним.
4.1.3. Надавати Організації відомості про доходи і розрахунок сум, що
підлягають виплаті винагороди (роялті) по встановленій формі (Додаток №2 –
Розрахунковий лист), не пізніше ____днів після закінчення звітного періоду в
електронному вигляді на електронну адресу: ___________або телефоном/факсом
______________.
Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та
підписом, повинні бути також відправлені поштою листом з повідомленням про
вручення на адресу Організації.
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____________________________________________________________.
(інші обов‘язки Компанії)

4.2. Організація зобов‘язана:
4.2.1. Розподіляти винагороду (роялті), отриману від Компанії відповідно
до вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.
4.2.2. У випадку пред‘явлення до Компанії претензій з боку третіх осіб
щодо використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм,
їх примірників та зафіксованих у них виконань, способами, визначеними у
пункті 2.1 цього Договору, за умови добросовісного виконання Компанією умов
цього Договору, Організація приймає на себе зобов‘язання з врегулювання цих
претензій у повному обсязі і звільняє Компанію від обов‘язку врегульовувати
такі претензії самостійно.
__________________________________________________________.
(інші обов‘язки Організації)

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Строк дії Договору складає ______рік (-и) з моменту підписання
Договору Сторонами.
Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не
повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим
на той самий строк і на тих самих умовах.
5.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.3. У випадках прийняття Компанією рішення про призупинення або
припинення нею публічного використання опублікованих із комерційною
метою фонограм (відеограм), їх примірників та зафіксованих у них виконань, у
закладах Компанії, дія Договору призупиняється з моменту отримання
Організацією від Компанії відповідного письмового повідомлення.
При відновленні Компанією публічного
використання зазначених
фонограм (відеограм) та виконань у закладах, дія Договору автоматично
поновлюється на тих же умовах.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність,
визначену чинним законодавством та цим Договором.
6.2. Порушенням Договору є:
6.2.1. Прострочення строку виплати винагороди (роялті);
6.2.2. Несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей,
необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема щодо
правильності зазначення найменування використаних фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань, виконавців, виробників
фонограм чи відеограм, тривалості кожного використання зазначених об‘єктів
суміжних прав, розміру доходів, одержаних у результаті провадження
діяльності, пов‘язаної з їх використанням, або розміру витрат на використання
таких об‘єктів;
6.2.3. Неправильне нарахування належної до виплати суми винагороди
(роялті).
6.3. За прострочення строку виплати передбаченої цим Договором
винагороди Компанія зобов‘язується виплатити Організації пеню у розмірі
____________________за кожний день прострочення.
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6.4. За несвоєчасне подання Компанією Організації відомостей,
передбачених цим Договором (Додатки № №1, 2), Компанія зобов‘язується
виплатити Організації штраф у розмірі ___________ грн, а за надання
недостовірних відомостей – штраф у розмірі ___________ грн.
6.5. За неправильне нарахування Компанією належної до виплати суми
винагороди (роялті) в сторону її зменшення, Компанія зобов‘язується виплатити
Організації штраф у розмірі _____________ % (відсотків) недонарахованої суми
винагороди (роялті).
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони зобов‘язуються вирішувати будь-який спір шляхом
переговорів і в досудовому порядку.
7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в
досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому
порядку.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала
свої зобов‘язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які
було призупинено виконання зобов‘язань.
8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні
обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення
нею виконання її обов‘язків за Договором.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
9.2. Сторони повинні у _________денний строк письмово повідомити одна
одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для
виконання Сторонами зобов‘язань за цим Договором.
9.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Організація:

Компанія :
Додаток № 1
до Договору № _______
від „__‖ ________20__ року

Перелік опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань,
за період __________________
№

Виконавець,

Назва фонограми
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Кількість

Сума

(відеограми)

виробник
фонограми
(відеограми)

використань

винагороди
(роялті)

Усього:
Примітки:
1) Ім‘я виконавця (сукупність слів чи знаків, що ідентифікують
виконавця: прізвище та ім‘я виконавця; прізвище, ім‘я та по батькові
виконавця; ініціали виконавця; псевдонім виконавця; прийнятий виконавцем
знак (сукупність знаків) тощо) пишеться мовою оригіналу у точній
відповідності з написом на примірнику фонограми (диску для лазерних систем
зчитування, касеті тощо). Для написання слів усіма мовами, що
використовують латинський алфавіт, застосовується англійський алфавіт.
Якщо відповідні слова містять літери, яких немає в англійському алфавіті, вони
передаються літерами англійського алфавіту, які за зовнішнім виглядом є
найбільш схожими на них.
2) Назва фонограми, відеограми (композиції) пишеться мовою
оригіналу з дотриманням умов пункту 1 цих Приміток.
3) Кількість використань означає загальну кількість фонограм,
відеограм, використаних протягом звітного періоду.
Компанія

Організація

_____________/____________/
(підпис)

_____________/____________/

(П. І. Б.)

(підпис)
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(П. І. Б.)

Додаток № 2
до Договору № _______
від „__‖ ________20___ року
Розрахунковий лист № _____________ від „___‖_________20___ р.
Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:
Компанія
Найменування
Місцезнаходження
Тел./факс
Р/р
МФО _________
код _____________

Організація
Найменування
Місцезнаходження
Тел./факс
Р/р
МФО _________
код _____________

Складений „____‖________________ 20__ р.
За період з „___‖________ 20__ р. по „___‖ ________ 20__р.

Отримано доходів за звітний період
Сума винагороди
Оплачено за розрахунковий період
Всього до оплати (прописом)

______________________ грн
______________________ грн
______________________ грн

_____________________________________________________________________________
Підтверджуємо, що наведені відомості внесені вірно і відповідають дійсності.
Директор

___________________

/________________ /

(підпис)

(П. І. Б.)

Гол. бухгалтер ___________________

/ _______________ /

(підпис)

(П. І. Б.)

М.П.
Компанія

Організація

_____________/____________/
(підпис)

_____________/____________/

(П. І. Б.)

(підпис)
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(П. І. Б.)

Додаток 6
ДОГОВІР
ОРЕНДИ БУДИНКУ‚ СПОРУДИ
м. Київ

«_____» ____________2018 р.

___________________________,(найменування
підприємства,)
іменоване
надалі "Орендодавець", в особі ____________________________________, (посада,
П.І.П.) діючого на підставі _____________________,(статуту, положення) з однієї
сторони,
і ______________________________, (найменування підприємства/ П.І.П. фізичної
особи) іменоване надалі "Орендар", в особі ________________, з другої
сторони, разом
іменовані
Сторони,
уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування
наступну споруду (далі за текстом – "об‘єкт‚ що орендується"):
1.1.1. Об‘єкт‚ що орендується‚ являє собою будинок‚ що стоїть окремо‚ з
підсобними (допоміжними) спорудами.
1.1.2. Адреса: ___ ___________________.
1.1.3. Загальна площа : ________________ кв.м.
1.1.4. Кількість поверхів : _________________.
1.1.5. Розмір земельної ділянки‚ що передається у користування разом з
об‘єктом‚
що
орендується:
_______.
1.1.6. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:
1.1.6.1. ___________________ кв.м.
1.1.6.2. ___________________ кв.м.
1.1.7. Вартість об‘єкта‚ що орендується ______________.
1.1.8. Стан об‘єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ________.
1.1.9. Об'єкт, що орендується має такі недоліки, що можуть перешкоджати його
ефективному використанню : _ _____ _ .
1.1.10. Об‘єкт‚ що орендується належить Орендодавцю на праві власності
згідно _________ .
1.1.11. Інші особливості об‘єкта оренди, які можуть вплинути на орендні
відносини : _____ ___.
1.1.12. На Об‘єкт, що орендується не встановлено обмеження та інші права
третіх осіб. Передача в оренду Об‘єкта, що орендується не є підставою для
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на О
б‘єкт оренди.
2. МЕТА ТА У МОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ
2.1. Об‘єкт, що орендується передається в оренду для _________ (мета
використання).
3. ТЕРМІН ОРЕНДИ.
3.1. Термін оренди складає ___ років з дня прийняття об‘єкта‚ що орендується.
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за угодою сторін.
3.3. Після закінчення строку дії цього Договору орендар має переважне право
поновлення його на новий строк.
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3.4. Орендар має право відмовитися від цього Договору‚ попередивши
Орендодавця в термін _____. При цьому сплачена наперед орендна плата
Орендареві не повертається .
4. ОРЕНДНА ПЛАТА.
4.1. Розмір орендної плати за весь об‘єкт‚ що орендується‚ у цілому складає
____грн. за місяць
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно в безготівковому
порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ____ числа
кожного місяця.
4.3. Орендар зобов‘язаний протягом __днів з моменту прийняття об‘єкта‚ що
орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця авансом.
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без
урахування) індексів інфляції.
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами не частіше ніж один
раз протягом року або за згодою сторін у разі:
4.5.1. Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому
числі внаслідок інфляції.
4.5.2. Погіршення стану Об'єкту, що орендується.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ ‘ ЄКТА В ОРЕНДУ.
5.1.
Приймання-передача
об‘єкта‚
що
орендується‚
здійснюється
двосторонньою комісією‚ що складається із представників Сторін.
5.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію
та приступити до передачі об‘єкта‚ що орендується‚ протягом ____ з дня
підписання цього Договору.
5.3. Об‘єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцем та
прийнятий Орендарем протягом ___ з дня початку роботи двосторонньої
комісії.
5.4. При передачі об‘єкта‚ що орендується‚ складається акт прийманняпередачі‚ який підписується членами двосторонньої комісії.
5.5. Об‘єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з дня підписання
акту приймання-передачі.
6. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Обов'язки Орендаря:
6.1.1. Використовувати об‘єкт‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням.
6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.
6.1.3. Самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт
об‘єкта‚ що орендується‚ протягом терміну оренди.
6.1.4. Нести всі витрати з експлуатації об‘єкта‚ що орендується.
6.1.5. Утримувати об‘єкт‚ що орендується‚ у повній справності.
6.1.6. Здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об‘єкта‚ що
орендується‚ у термін ____.
6.1.7 Підтримувати території‚ прилеглі до об‘єкта‚ що орендується‚ та земельну
ділянку в належному санітарному стані.
6.1.8. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій
об‘єкта‚ що орендується.
6.1.9. Безборонно допускати на об‘єкт‚ що орендується‚ представників
Орендодавця з метою перевірки його використання у відповідності до умов
цього Договору.
6.1.10. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання
комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями.
6.2. Права Орендаря:
6.2.1. Обладнати об‘єкт‚ що орендується‚ на власний розсуд.
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6.2.2. Упорядкувати територію‚ прилеглу до об‘єкта‚ що орендується‚ на власний
розсуд.
6.2.3. Здавати об‘єкт‚ що орендується‚ у суборенду за умови згоди
Орендодавця.
6.3. Права Орендодавця:
6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на місяць здійснювати перевірку
порядку використання Орендарем об‘єкта‚ що орендується‚ у відповідності до
умов цього Договору.
7. СТРАХУВАННЯ ОБ‘ЄКТА ОРЕНДИ.
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об‘єкта, що орендується
чи його частини несе Орендар.
7.2. Згідно з цим Договором об‘єкт, що орендується не підлягає страхуванню на
весь період оренди.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ‘ЄКТА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ
8.1. Повернення Орендодавцю об‘єкта‚ що орендується‚ здійснюється
двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін.
8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію
та приступити до передачі об‘єкта‚ що орендується‚ протягом ____ з дня
закінчення терміну оренди.
8.3. Протягом ________ терміну з дня закінчення строку дії цього Договору,
Орендар зобов‘язаний виїхати з об‘єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до
передачі Орендодавцю.
8.4. Об‘єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендарем та прийнятий
Орендодавцем протягом _____ з дня початку роботи двосторонньої комісії.
8.5. При передачі об‘єкта‚ що орендується‚ складається акт прийманняпередачі‚ який підписується членами двосторонньої комісії.
8.6. Об‘єкт‚ що орендується‚ вважається фактично переданим Орендодавцю з
моменту підписання акту приймання-передачі.
8.7. Після припинення дії цього Договору Орендар повертає Орендодавцеві
Об'єкт, що орендується у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він
одержав його в оренду з урахуванням нормального зносу.
8.8. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей Об'єкту, що
орендується, пов‘язаних із зміною його стану, має право на відшкодування
збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди
про розмір відшкодування збитків, спір розв‘язується у судовому порядку.
8.9. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення
Об'єкту оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди Об‘єкту
оренди, не підлягають відшкодуванню.
8.10. Поліпшення стану Об'єкту, що орендується, проведені Орендарем за
письмовою згодою з Орендодавцем, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги
і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення
визначаються окремою угодою сторін.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:
9.1.1. У випадку прострочення прийнятті об‘єкта‚ що орендується‚ пеня в
розмірі ___ грн. за кожен день прострочення.
9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____
від суми боргу за кожен день прострочення.
9.1.3. У випадку нецільового використання об‘єкта‚ що орендується‚ штраф у
розмірі __ від суми договору.
9.1.4. За передачу об‘єкта‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без
письмової згоди Орендодавця штраф у розмірі _____ від суми цього Договору.
10. ІНШІ УМОВИ
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10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до __
.
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою
сторін з обов‘язковим складанням письмового документу.
10.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за письмовою
згодою сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством
України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує
умови цього Договору та свої зобов‘язання.
10.4. Усі спори, що пов‘язані з цим Договором вирішуються шляхом
переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним
законодавством України.
10.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються
нормами чинного законодавства.
10.6. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із сторін.
10.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Орендар

Орендодавець
Додаток 7

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
м. Київ

«_____»__________2018 р.

________________________________________________________________
(далі
Управитель)
(повна назва юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)
в особі ____________________________________(посада та П. І. Б.),
що діє на підставі ____________________________, з однієї сторони,
і ______________________________________ (далі - Установник управління)
особі _____________________(посада та П. І. Б.), що діє на підставі
_________________________, з з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються
"Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір управління
нерухомим майном (далі - Договір) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Установник
управління передає Управителю, а Управитель приймає наступне майно:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ННН», як єдиний майновий комплекс, до складу
якого входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи
устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, право на
торгівельну марку, згідно з переліком, викладеним у додатку № 1 до цього
Договору, що є його невід‘ємною часткою (далі – майно) в управління на строк,
визначений цим Договором, та здійснює управління цим майном виключно в
інтересах Установника управління.
Зазначене ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ННН», код ЄДРПОУ 00000000,
місцезнаходження якого: м. _______, вул. _______, № ___, належить Установнику
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управління на підставі Статуту підприємства, державна реєстрація якого
проведена Державним реєстратором виконкомом _______ міської ради «___»
_____ ____ р. за №_____________, свідоцтво про державну реєстрацію серії ___
№ _____, державна реєстрація проведена «___» _____ ____ р.
Статутний капітал підприємства відповідає розміру Статутного капіталу,
зафіксованого засновницькими документами та складає _____ (прописом)
гривень, який було сформовано грошовими коштами, внесеними його
засновником, тобто Установником управління повністю, що підтверджується
свідоцтвом №___, виданим «___» _____ ____ р. директором ПП «ННН».
Під єдиним майновим комплексом сторони розуміють всі види майна, що
призначені для діяльності підприємства та визначені ст. 191 Цивільного
кодексу України.
1.2 Передання майна в управління не тягне за собою переходу права
власності на таке майно до Управителя. Власником майна залишається
Установник управління.
1.3 Управитель має право від свого імені здійснювати щодо майна будьякі юридичні та фактичні дії щодо діяльності підприємства, з урахуванням
обмежень, встановлених у п. 1.4 цього Договору, в інтересах Установника
управління.
Управитель має право доручити іншій особі вчинити від його імені дії,
необхідні для управління майном, але за дії обраного ним замісника відповідає,
як за свої власні.
1.4 Управитель може здійснювати такі юридичні дії щодо майна лише
виключно за згодою Установника управління:
а) відчужувати майно будь-яким способом;
б) укладати щодо майна договори застави (іпотеки) в) призначати
директора підприємства.
Ці юридичні дії Управитель може здійснювати за умови надання
відповідної заяви Установника майна, на якій справжність його підпису
засвідчена нотаріально.
1.5 Установник управління гарантує, що майно належить йому на праві
власності.
2. РОЗМІР, ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
2.1 Управитель одержує від Установника управління плату готівкою в
розмірі _____ (прописом) гривень на рік, яка сплачується останнім із
періодичністю один раз на рік в строк до десятого січня року, наступного за
роком, у якому здійснювалось управління майном.
3. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
3.1 Установник управління зобов‘язаний:
3.1.1 Не пізніше трьох днів після укладення цього Договору передати майно
в управління з одночасним оформленням Акта здавання-приймання майна у
простій письмовій формі, підписання акта сторонами буде свідчити про те, що
передача здійснилася.
3.1.2 Попередити Управителя про те, що майно обтяжене заставою, якщо в
управління передається заставлене майно.
3.2 Установник управління має право:
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3.2.1 На продукцію та прибутки від майна, що повинні бути передані йому
Управителем шляхом виплати дивідендів у грошовій формі.
3.2.2 Вимагати повернення майна після закінчення дії цього Договору, крім
випадків відчуження майна за його згодою відповідно до п. 3.4.2 цього
Договору.
3.2.3 Одержувати інформацію про хід виконання цього Договору.
3.3 Управитель зобов‘язаний:
3.3.1 Відокремити майно від свого особистого майна, а також від іншого
майна Установника управління шляхом ведення самостійного обліку, окремого
балансу, окремого банківського рахунку.
3.3.2 Звітувати перед Установником управління про свою діяльність щодо
виконання цього Договору в строк один раз на рік до 10 січня року, наступного
за роком, у якому здійснювалось управління майном.
3.3.3 Здійснювати управління майном особисто.
3.3.4 При вчиненні фактичних і юридичних дій, пов‘язаних з управлінням
майном, повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є
управителем, а не власником майна.
3.4 Управитель має право:
3.4.1 Володіти, користуватися і розпоряджатися майном у встановлених для
нього чинним в Україні законодавством та цим Договором межах.
3.4.2 Відчужувати майно будь-яким способом, укладати щодо нього договори
застави лише за умови дотримання вимог п. 1.4 цього Договору.
3.4.3 На відшкодування необхідних витрат, які виникли в процесі
управління майном, за рахунок прибутків від використання цього майна. Їх
розмір визначається за погодженням з Установником управління.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1 У разі порушення зобов‘язання, що виникає з цього Договору (далі –
порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього
Договору.
4.1.2 Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно
сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3 Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за
порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї
заходів щодо належного виконання цього Договору.
5 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов‘язані із ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2 Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
6 ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1 Цей Договір підлягає державній реєстрації. Підставою виникнення
цивільних прав і обов‘язків у сторін Договору є підписання Договору
сторонами, нотаріальне посвідчення та державна реєстрація.
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6.2 Строк цього Договору починає свій перебіг з дня, визначеного у п. 6.1
цього Договору та діє п‘ять років.
6.3 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4 Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в
Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5 Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного
оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо
інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в
Україні законодавстві.
6.6 Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених
ст. 1044 Цивільного кодексу України.
7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов‘язані з
ним, у тому числі пов‘язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та
припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним,
листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні
або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при
тлумаченні умов цього Договору.
7.3 Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у
цьому Договорі реквізитів та зобов‗язується своєчасно у письмовій формі
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик
настання пов‘язаних із ним несприятливих наслідків.
7.4 Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим
Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови
письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.5 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід‘ємною
частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій
формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені.
7.6 Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, один з яких знаходиться у справах нотаріуса, а решту
передано сторонам за цим Договором.
8.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Управитель

Установник управління
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Зразок Статуту громадської організації Медіа Громад станом на
08.08.2012 року, у відповідності до діючого законодавства України, із
застосуванням міжнародних Принципів Прозорості та Порядності.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «______»
Протокол № 1 від ______ 2018

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«___________»
м._____
2018
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «______» (далі - Організація) є громадською
організацією, яка об‘єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів
для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації українською мовою –ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «______».
1.3. Скорочене найменування українською мовою – ГО «______».
1.4. Власна назва Організації англійською мовою: ― ______ ‖(тут зазначається
виключно ВЛАСНА НАЗВА! Зазначення правової форми
1.5. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України,
Законом України «Про громадські об‘єднання», іншими законодавчими актами
та цим Статутом.
1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності,
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності
майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації
згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з
власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських
установах,
свою
символіку.
Символіка
Організації
реєструється
у
встановленому законодавством порядку.
1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.9 Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку.
1.10. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини),
набувати майнових та немайнових прав, нести обов‘язки, бути позивачем та
відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати
рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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2.1. Метою Організації є: задоволення інформаційних та культурних потреб
територіальної громади, залучення громадян до обговорення та вирішення
найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного
діалогу, сприяння формування громадського суспільства, забезпечення права
кожного на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та
оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань
2.2. Основними завданнями діяльності Організації в межах чинного
законодавства є:
2.2.1-2.2.5 …..
2.2.6.Організація поліграфічної та видавничої діяльності для здійснення
статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої,
аудіо, фото та відеопродукції з питань, пов'язаних з цілями Організації.
2.2.7. Заснування засобів масової інформації для виконання статутних цілей та
завдань Організацій.
2.2.8. Координація діяльності членів для досягнення мети та завдань
Організації;
2.2.9. Участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних,
місцевих і власних програм з розвитку у сфері виконання Статутних завдань;
2.2.10. Участь у спілках та інших об'єднаннях, що створюються на добровільній
основі і сприяють виконанню Статутних завдань, в тому числі з іноземними
партнерами;
2.2.11. Участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування для
проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.2.12. проведення тренінгів, лекцій та семінарів серед школярів, студентів,
батьків та педагогічного складу шкіл та ВНЗ.
2.2.13. діяльність у сфері регіонального телевізійного мовлення;
2.2.14.діяльність у сфері регіонального радіомовлення;
2.2.15. виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
2.2.16. дослідження та виявлення громадської думки;
2.2.17. діяльність, пов‘язана з керуванням веб-порталами; оброблення даних,
розміщення інформації на веб-вузлах і пов‘язана з ними діяльність; надання
інших інформаційних послуг;
2.2.18. компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
2.2.19. демонстрація кінофільмів;
2.2.20. видання звукозаписів;
2.2.21. комп‘ютерне програмування;
2.2.22. діяльність із керування комп‘ютерним устаткуванням;
2.2.23. інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп‘ютерних
систем;
2.2.24 ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
2.2.25 видання книг;
2.2.26. видання довідників і каталогів;
2.2.27 видання журналів і періодичних видань;
2.2.28. інші види видавничої діяльності;
2.2.29 друкування іншої продукції;
2.3. Для здійснення мети та Статутних завдань, Організація, у встановленому
чинним законодавством порядку:
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сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку)
проектів разом із підприємтсвами, українськими, іноземними та
міжнародними організаціями, всіх форм власності, закладами освіти та
культури тощо;
●
бере участь у розробці, залученні фінансування, реалізації спільних
програм з державними органами, іншими громадськими організаціями,
благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм
власності;
●
сприяє розробці та реалізації проектів освітнього напряму;
●
поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та
предмет своєї діяльності;
●
сприяє підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;
●
виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та
немайнових прав;
●
проводить конкурси, концерти, фестивалі, конференції, семінари,
конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання,
лекції, курси, майстер-класи, інтернет-навчання, симпозіуми, з'їзди, соціальнокультурні та інші публічні заходи, що спрямовані на задоволення потреб та
інтересів членів Організації;
●
сприяє підвищенню професіоналізму членів Організації, в тому числі
формуванню середовища професійного спілкування;
●
сприяє професійному і соціальному розвитку медичних працівників,
працівників сфери освіти, педагогів, удосконаленню системи їх безперервної
освіти;
●
сприяє обміну досвідом і підвищенню професійного рівня шляхом
підготовки навчальних програм, організації курсів, стажувань і т. ін.;
●
делегує членів Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для
налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою для
реалізації завдань Організації;
●
подає запити і отримує інформацію від органів державної влади та
місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових
осіб;
●
вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагандує свою мету
(цілі);
●
розповсюджує досягнення світового досвіду;
●
здійснює видавничу діяльність на неприбутковій основі;
●
звертається у порядку, визначеному законодавством, до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
●
одержує у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію,
що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації;
●
бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної
влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності
громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
●
має право проводити мирні зібрання;
●
має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у
роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що
утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування
для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;
●
сприяє задоволенню професійних інтересів членів Організації, в тому
числі на підставі поширення міжнародних зв'язків;
●
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має право наймати працівників на умовах трудового договору, у
відповідності з чинним законодавством.
●

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1 Організація має право:
3.1.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до законодавства;
3.1.2. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через
створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства,
підприємства).
3.1.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової
інформації;
3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно
до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності";
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що
стосуються сфери їхньої діяльності.
3.1.6. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.7. одержувати від органів державної влади та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
3.1.8. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління
з питань діяльності Організації;
3.1.9. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати
майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань
Організації;
3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах
банків;
3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;
публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити
інформаційно-роз'яснювальну роботу;
3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних
заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із
залученням представників громадськості, органів державної влади та
місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч.
міжнародних;
3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську
експертизу проектів рішень;
3.1.16. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на
добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з
іноземними партнерами;
3.1.17. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями
зарубіжних країн;
3.1.18. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,
визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та
символіку;
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3.1.19. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати
програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать
чинному законодавству.
4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які
досягли 14 років, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її
Статут.
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява
вступника розглядається Правлінням.
4.4. Права члена Організації:
обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати
участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати
заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати
розгляду скарг на Загальних зборах;
звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з
питань, пов‘язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав
та законних інтересів;
4.5. Члени Організації зобов‘язані:
дотримуватись положень Статуту Організації;
виконувати рішення керівних органів Організації;
своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки,
що встановлюються Правлінням Організації;
сприяти здійсненню завдань Організації;
брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
виходу із Організації за власним бажанням;
виключення із Організації.
4.7. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням
Правління, у зв‘язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність
члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв‘язок
із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських
внесків.
5.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму,
гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої
дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації,
Правління Організації, Голова Організації та Директор.
Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть
проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених
представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв‘язку з
використанням аудіовізуальних комп‘ютерних програм онлайн конференцій.
Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління
Організації або Директор та повідомляє про прийняте рішення членів
Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого
засідання (Загальних зборів, Правління, Директора).
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Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму
засідання обов‘язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за
допомогою інтернет зв‘язку, у протоколі обов‘язково фіксується за допомогою
якої комп‘ютерної програми відбувалось засідання.
5.3. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим органом
Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в
тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління або Директора.
5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через
уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має
один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість
членів Організації.
5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне
рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які
виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів
Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних
зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд
Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що
зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням або Директором, а також в
інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України,
протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі
рішення Правління Організації або Директора із зазначенням дати, часу, місця
проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене
до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення
засідання Загальних зборів.
5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право
ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо
вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці
члени мають право самі скликати Загальні збори.
5.3.5.
До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення
наступних питань:
5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження
її планів та звітів про їх виконання.
5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації,
відомостей про Організацію.
5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків
реквізитів Організації.
5.3.5.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.3.5.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих
членів Правління.
5.3.5.7. Обрання та відкликання Голови Організації або Директора
5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та
здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них
проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З
питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три
четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими
голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна
організації на суму, що становить п‘ятдесят і більше відсотків майна
організації.
5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана
Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється.
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Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів,
який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем
Загальних зборів.
5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді
протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами
з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства
України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів
Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з
моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між
Загальними зборами, обирається терміном на 5 років, складається не менше,
ніж з 5 (п'яти) осіб, та здійснює нагляд і контроль за діяльністю Організації.
Члени Правління діють виключно на громадських засадах.
5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх
рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним
Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.
5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного
його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління та Директор
є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за
діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов‘язків.
Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.
5.4.4. До компетенції Правління відноситься:
5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.
5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного,
підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх
питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих
питань до зборів.
5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо
визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і
звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів,
необхідних для їх виконання;
5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням
Загальних зборів членів Організації.
5.4.4.6. Підготовка річних планів та звітів з діяльності Організації, в тому числі
про залучення і використання коштів і майна Організації; планів та звітів з
виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження
Загальних зборів.
5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної
компетенції Загальних зборів.
5.4.4.8 Визначення особи на посаду Директора, його посадових обов‘язків,
прав та звітності. Особа Директора вибирається більшістю голосів Правління
Організації та призначається Головою Організації.
5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються
колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і
позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але
не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання
члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення.
Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини
членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління.
Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його
членів.
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5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття
рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через
уповноваженого
представника
за
довіреністю.
Рішення
Правління
приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член
Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови
Організації.
5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та
коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними
зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує
виконання цих рішень.
5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз
на п‘ять років, та є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню
Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд
Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту
діяльності Організації.
5.5.2. Голова Організації (При умові відсутності посади Директора):
5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її
стосунках з іншими особами та організаціями.
5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та
документи Організації.
5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку
та звітності Організації.
5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від
неї та звільнення працівників Організації та Директора – відповідно рішення
правління Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення,
затверджує посадові обов‘язки працівників Організації.
5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та
підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає
довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.
5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і
основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми
документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які
інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до
компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних
зборів Членів Організації.
5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами
Організації на чергових Загальних Зборах.
5.5.2.9 Голова Організації (При умові наявності посади Директора):
5.5.2.10 Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її
стосунках з іншими особами та організаціями.
5.5.2.11 Організовує підготовку засідання Правління.
5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи
розпоряджень.
5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове
звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів
Організації.
5.5.5. Голова Організації, Директор може бути відкликаний з посади за
рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів
Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
–
за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації
письмової заяви;
–
при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
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–
якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду
Організації.
5.5.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків
протягом більш як 6 (шести) місяців, Правління Організації скликає
позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про
керівництво Організацією.
6.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА

6.1. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та
організаціях, як на території України, так і за кордоном без доручення;
6.2.
Підписання угод та фінансово-господарських документів від імені
Організації без доручення, видача доручень, відкриття та закриття рахунків в
установах банків;
6.3. Забезпечення виконання програм та проектів діяльності Організації;
6.4. розпоряджається коштами та матеріальними цінностями в рамках
затверджених Правлінням/Загальними зборами програм Організації;
6.5. Має право першого підпису фінансових та інших офіційних документів
Організації;
6.6 Здійснює інші функції, необхідні для забезпечення життєдіяльності
Організації, які не входять до компетенції Загальними зборами та Правління
Організації
7.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути
оскаржені членом (членами) Організації.
7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови
Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов'язане
розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена
громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову
Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення
скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які
зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із
обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови
Організації/Голови Правління дії, бездіяльність
або
рішення якого
оскаржується.
7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов'язаний
розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена
громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги
Головою Організації/Головою Правління - повторна скарга подається до
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а
також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою
для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня
надходження такої скарги.
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7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга
подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент
оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать
рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації,
внаслідок яких:
7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації
(групи членів Організації).
7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи
законних інтересів чи свобод.
7.2.3.
Незаконно покладено обов‘язки на члена Організації або незаконно
застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
8.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦЇ.
8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними
особами та утворюються за рішенням Правління Організації.
8.2.
Відокремлені підрозділі Організації у своїй діяльності керуються
Статутом Організації.
8.3. Керівник
відокремленого
підрозділу
призначається
Правління
Організації строком на 3 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен
бути членом Організації.
8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
8.4.1. Реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному
пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів Організації;
8.4.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими
чинним законодавством України;
8.4.3. представляють Організацію на території певної адміністративнотериторіальної одиниці.
8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:
8.5.1. використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань
Організації;
8.5.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних
органів та посадових осіб Організації;
8.5.3. бути присутнім на Загальних Зборах Організації, засіданні Правління
Організації;
8.5.4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації.
8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов‘язаний:
8.6.1. дотримуватись вимог Статуту Організації;
8.6.2. активно впроваджувати рішення керівних органів Організації
(прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
8.6.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів
Організації
8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його
закриття за рішенням Правління Організації.
8.8.
Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє
уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на
здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом, чинним законодавством України
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9.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у
міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших
формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам
міжнародного права.
9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним
обсягом прав і обов‘язків юридичної особи.
9.4. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної
допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій,
витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані
відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених
спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних
заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного
законодавства.
10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для
здійснення її статутної діяльності.
10.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане
їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських
внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та
організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних
коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше
майно Організації,
не
можуть
перерозподілятись
між
її членами
і
використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та
статуту Організації.
10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.
10.4. Доходи або майно Організації або їх частини не підлягають розподілу
серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов‘язаних з ними осіб.
10.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому статуті.
10.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні
пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
10.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов‘язаннями усім
належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть
відповідальності за зобов‘язаннями Організації.
10.8. Організація зобов‘язана вести оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової
інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах,
передбачених законодавством.
10.9. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними
органами у порядку, передбаченому законодавством України.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1.Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів.
Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов‘язковій реєстрації.
11.2. Порядок внесення змін до статуту визначається Статутом та чинним
законодавством України.
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12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її
реорганізації або ліквідації.
12.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів,
якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові
наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.
12.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за
рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
12.4. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між
членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ (ЗАСНОВНИКІВ) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Соціальне підприємництво, відповідно до чинного законодавства
України, станом на 08.08.2018 року, у розумінні організованого громадською
організацією підприємства, яка повинне забезпечувати виконання статутної
діяльності зазначеної громадської організації.
Основні законодавчі акти, з якими необхідно ознайомитися: Конституція
України; Господарський Кодекс України; Закон України «Про громадські
організації»; Закон України «Про телебачення і радіомовлення»; Закон України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; Закон України
«Про інформацію».
Закон України «Про громадські організації»
Стаття 1. Поняття громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або
юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод,
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних, та інших інтересів.
2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється
як громадська організація або громадська спілка.
3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та
членами (учасниками) якого є фізичні особи.
4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є
юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути
юридичні особи приватного права та фізичні особи.
5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом
юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом
юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не
є одержання прибутку.
Стаття 21. Права громадських об'єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою
мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
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самоврядування,
їх
посадових
і
службових
осіб
з
пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та
важливих питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
6) здійснювати інші права, не заборонені законом.
2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:
1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до законодавства;
2)
здійснювати
відповідно
до
закону підприємницьку
діяльність
безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або
через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи
(товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям)
громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про
здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань;
3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби
масової інформації;
4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно
до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності";
5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що
стосуються сфери їхньої діяльності.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним
юридична
особа
(товариство, підприємство)
може
бути
виконавцем
державного замовлення відповідно до закону.
Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань
1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на
фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів відповідно до закону.
2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати
та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до
закону.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним
юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський
облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах
доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі
особам
(товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування,
здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.
7. Громадські об‘єднання зобов‘язані:
1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься
інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань;
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зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації
згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
громадського об‘єднання, а також надавати її державному реєстратору у
випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути
віднесена до інформації з обмеженим доступом;
2) готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів
і витрат;
3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і
витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та
завданнями заявленої діяльності громадського об‘єднання;
4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п‘яти років усіх
необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних
операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, і
надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в
інших випадках, передбачених законодавством.
Закон України «Про телебачення і радіомовлення
Стаття 1. Визначення термінів:
…
громадські телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які відповідно до
закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою задоволення
інформаційних потреб територіальних громад;
Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації
1. Громадські телерадіоорганізації
створюються
фізичними та/або
юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб
територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним
кодексом України ( 435-15 ), Господарським кодексом України ( 436-15 ) та
Законом
України
"Про
об'єднання
громадян"
( 2460-12 ).
2. Громадські
телерадіоорганізації
не мають права займатися
підприємницькою діяльністю
і
здійснюють
лише
некомерційну
господарську діяльність.
3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових організацій.
Господарський Кодекс України
Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій
1. Підприємством об'єднання громадян, релігійної організації є унітарне
підприємство, засноване на власності об'єднання громадян (громадської
організації, політичної партії) або власності релігійної організації для
здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань.
2. Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи
управління в порядку, передбаченому законом та статутними документами.
Право власності релігійних організацій реалізується їх органами управління
відповідно до закону.
3.
Засновником
підприємства
об'єднання громадян
є
відповідне
об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також об'єднання
(спілка) громадських організацій у разі, якщо його статутом передбачено право
заснування підприємств. Політичним партіям та юридичним особам, що ними
створюються, забороняється засновувати підприємства, за винятком засобів
масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної
літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною
символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільнополітичних заходів.
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4. Релігійні організації мають право засновувати видавничі, поліграфічні,
виробничі,
реставраційно-будівельні,
сільськогосподарські
та
інші
підприємства, необхідні для забезпечення діяльності цих організацій.
5. Підприємство об'єднання громадян, релігійної організації діє на основі
статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві
оперативного управління або господарського відання відповідно до вимог
цього Кодексу.
6. Обмеження щодо створення та діяльності окремих видів підприємств
об'єднання громадян, релігійної організації встановлюються законами.
Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств
…
4. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє
необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не
поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо
або через керівника, який призначається (обирається) засновником
(наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує
підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму,
вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є
підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності
об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності
засновника.
***
Отже, спираючись на вищевикладене, ми можемо дійти наступних
висновків:
- чинним законодавством України передбачено можливість для
громадських
організацій
займатися підприємницькою діяльністю як
безпосередньо, так і шляхом створення окремої юридичної особи.
Оскільки, станом на сьогоднішній день, ключовою ознакою, яка є
необхідною для створення Медіа Громад є створення їх громадською
організацією чи окремим громадянином, а підприємницька діяльність є одним
із шляхів забезпечення статутної діяльності громадської організації, розглянемо
ключові моменти, які повинні бути зазначені у Статуті такого підприємства,
яке належить громадській організації.
Отже, таке підприємство повинне бути унітарним. Єдиним засновником
та набувачем вигод від роботи підприємства повинна бути громадська
організація. Статут не може передбачати жодного шляху, яким кошти чи
майно виводяться на третю особу, якщо ми не хочемо ризикувати
неприбутковим статусом громадської організації. Також звертаємо увагу, що і
разі банкрутства такого підприємства, ми не можемо передбачати варіантів
розмивання капіталу, шляхом виведення його на кредиторів нашого
підприємства, працює та сама логіка, що і при ліквідації громадської
організації. В даному випадку, нам необхідно розглядати підприємство
громадської організації саме к майно громадської організації та забезпечувати
його всебічний захист.
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Прорахунок та отримання малопотужної FM хвилі для мовлення громад.
Мовлення громад сприяє розвитку плюралізму, забезпечує різноманітність
змісту і представництво різних груп та інтересів суспільства. Мовлення громад
заохочує відкритий діалог і прозорість адміністрування на місцевому рівні і
надає слово усім членам громади. Мовлення громад будується на принципах
громадського доступу, обміну досвідом та інформацією.
Аналіз нормативно-правової бази, що стосується діяльності Медіа
Громад.
Медіа Громад визнані на рівні законодавства у 110 країнах світу, зокрема в
країнах-членах ЄС. Крім того, окремий статус МГ визначається рішеннями
UNESCO та іншими міжнародними організаціями.
В усьому світі регулювання діяльності Медіа Громад визначається такими
розділами/сегментами законодавства:
● законодавство, що регулює господарчу діяльність МГ (в тому числі КЗпП,
Податковий Кодекс та ін.) - у випадку України це законодавство
ідентичне до регулювання інших організацій зі статусом юридичної
особи, тому не є предметом даного аналізу;
● законодавство, що регулює діяльність Медіа (в тому числі, в частині
ліцензування використання радіочастотного ресурсу, а також
законодавство про Свободу слова, про Інформацію, про Рекламу тощо);
● законодавство, що регулює діяльність неприбуткових організацій (в тому
числі волонтерство, діяльність громадських об'єднань та благодійну
діяльність).
Перш за все, варто відзначити, що чинне законодавство України не містить
окремого визначення Медіа Громад. Це не означає, що подібні медіа не
можуть існувати в Україні, або така діяльність заборонена. Навпаки, норми
чинного законодавства не містять жодних пересторог чи обмежень для
заснування та існування Медіа Громад, в тому числі, і ефірних (телебачення /
радіо).
Тим не менше, відсутність законодавчого визнання є перепоною на шляху
появи та подальшого розвитку МГ.
Крім того, законодавче визнання Медіа Громад, як окремого типу медіа, є
частиною більш широкого процесу євроінтеграції України в частині
гармонізації українського законодавства з нормами законодавства країнчленів ЄС.
Угода про Асоціацію України з ЄС містить ряд зобов‘язань з боку України, що
стосується сектору аудіовізуальних телерадіосервісів, роздержавлення
муніципальних мовників та законодавчого врегулювання діяльності медіа
громад. Більше того, Угода містить конкретні терміни, коли таке законодавство
має набути чинності - серпень 2019 року.
Вважається за доцільне ухвалення Закону ―Про аудіовізуальні теле-радіо
сервіси‖, що міститиме зокрема:
● визначення громадських організацій мовлення громад як окремого типу
медіа;
● визначення особливостей (пільгових умов) отримання організаціями
мовлення громад ліцензій на здійснення локального (в тому числі
малопотужного) мовлення;
● визначення норм дотримання громадськими організаціями мовлення
громад міжнародних стандартів ―Прозорості&Порядності‖.
Окремо варто відзначити заплановане роздержавлення муніципальних
медіа (теле- та радіокомпаній, що належать зараз органам місцевого
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самоврядування). Наразі не існує узгодженої та закріпленої на рівні Закону
позиції про те, в який саме спосіб буде проведено їх роздержавлення та які
медіа виникнуть на місці роздержавлених муніципальних. Відповідно, відсутні
і законодавчі ініціативи (процес роздержавлення неможливий без ухвалення
рішень на рівні Закону). Найбільш логічним кроком була б реорганізація
муніципальних медіа у громадські неприбуткові організації Медіа
Громад. При розробці законодавства щодо роздержавлення муніципальних
телерадіокомпаній доцільно використовувати як позитивні, так і негативні
аспекти досвіду роздержавлення друкованих видань (див. відповідний Закон,
згідно якого цей процес відбувався), але з урахуванням специфіки діяльності
телерадіоорганізацій.
Чинні Закони “Про волонтерську діяльність”, “Про громадські об'єднання” та
“Про благодійну діяльність та благодійні організації‖ містять багато колізій
та неузгоджених між собою деталей; деякі норми цих законів досі не
працюють через відсутність відповідних підзаконних актів (постанов КМУ та
ін).
Участь членів громади у фінансуванні діяльності Медіа Громад є не менш
важливим фактором, ніж волонтерство. Одним із загальновизнаних шляхів
залучення фінансування на діяльність Медіа Громад є публічний збір пожертв
(краудфандинг). Відповідно, в частині проведення публічних зборів пожертв, а
також звітності про свою діяльність, МГ мають дотримуватись норм Закону
―Про благодійну діяльність та благодійні організації‖. Прозора звітність про
витрату залучених коштів є запорукою формування довіри як з боку масових
донорів (громадян), так і з боку соціально-відповідальних бізнесів. Досвід
країн-членів ЄС показує, що впровадження стандартів Прозорості&Порядності
в діяльність неприбуткових організацій мотивує органи державної влади до
ухвалення норм щодо податкового стимулювання соціально-відповідальних
бізнесів (зокрема, різних моделей ―відсоткової філантропії), а це, своєю чергою,
позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства.
Закон ―Про благодійну діяльність та благодійні організації‖ передбачає, що
громадські організації зі статусом неприбутковості (в тому числі, і Медіа
Громад) мають право залучати кошти через благодійні телекомунікаційні
повідомлення (благодійні СМС). При цьому, система благодійних
телекомунікаційних повідомлень в Україні досі не впроваджена, хоча
відповідні зміни до Закону ухвалені ще наприкінці 2016 року.
Закон України ―Про волонтерську діяльність‖ розроблявся як ―нішевий‖
напередодні футбольного чемпіонату ―Євро-2012‖ і стосувався, перш за все,
роботи волонтерів під час масових спортивних та культурних заходів. Зміни до
цього закону, ухвалені в 2015-16 роках, не враховують специфіки медійної
волонтерської діяльності.
Прозорість&Порядність є ключовими елементами побудови довіри до
громадськх інституцій, в тому числі і Медіа Громад. Публічний
комунікаційний простір України (і не лише України) протягом останніх років
характеризується девальвацією багатьох суспільних цінностей та символів.
Зменшення суспільної довіри є вкрай небезпечним фактором. Натомість, серед
представників громад, та й серед неприбуткових організацій, зростає
суспільний запит на системи незалежного контролю / моніторингу
використання публічних коштів (це стосується як коштів
державного/місцевого бюджетів, так і публічних зборів благодійних пожертв).
Висновки.
1. Законодавче визнання Медіа Громад є важливим як для розвитку
громадянського суспільства в Україні, так і для гармонізації українського
законодавства до норм ЄС.
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2. Низка положень чинного Законодавства України містить неузгодженості,
а прогалини в ньому дозволяють використовувати організаційно-правові
форми громадських об‘єднань/організацій та/або благодійних
організацій в тому числі для відверто шахрайських дій. Це несе
потенційні ризики для розвитку Медіа Громад та громадянського
суспільства в цілому.
3. Вважається за потрібне підготувати за участі експертів рекомендації
щодо необхідних змін у Законах та підзаконних актах, що регулюють
окремі аспекти діяльності Медіа Громад, а також сприяти їх ухваленню.
Передумови для отримання ліцензій громадською організацією
мовлення громад.
На жаль, законодавство не містить на сьогодні окремих правил видачі
ліцензії для мовлення громад. Отримання ліцензії на сьогодні має однакову
процедуру та однакові правила як до комерційних мовників так и для
неприбуткових організацій мовлення громад.
Держава ставить певні вимоги для комерційних мовників щодо контенту, але в
основному це стосується мови, національного продукту та національних
виконавців. Але це зовсім не стосується місцевих новин, та місцевих соціально
значущих програм. Будь який комерційний мовник прагне до збільшення
територій, та з часом виростає з місцевого мовника в регіонального або навіть
національного.
Таким чином, існує необхідність закріпити окрему категорію мовників так
званий «третій сектор медіа» поряд з комерційними та суспільними мовниками,
а саме громадські організації мовлення громад.
Отримання можливості мовити поділяється на 2 окремі етапи.
1. Прорахунок частоти
Чому частоту потрібно «прораховувати»? На жаль радіочастотний ресурс
не є необмеженим. Весь радіочастотний спектр поділений за технологіями що
його використовують та доволі жорство зарегульований. Під потреби
телерадіомовлення виділено певний діапазон в якому повинні розміститись
сотні мовників. Частоти розносяться одна від одної через певні проміжки. В
близько розташованих населених пунктам, неможливо мовити на одній і тій же
частоті.
В новий проект закону про аудіовізуальні послуги, закладено тези про те
що громади мають право на частоту мовлення без конкурсу та без оплати
(наприклад як суспільне мовлення отримує ліцензії безоплатно). Але для того
щоб телерадіоорганізація виконувала функцію мовлення громади, до неї
висувається ряд вимог. Як по організаційній формі (громадські неприбуткові
організації), так і наприклад по неприбутковості. Крім того організації
мовлення громад повинні проходити певний аудит діяльності та надходження
коштів.
Ще однією особливістю мовлення громад є те що вони не можуть бути
мережевими (регіональними або міжрегіональними). Основний принцип: одна
громада - один мовник.
Але на сьогодні суб‘єктом ліцензування (на загальних умовах) може будь
яка юридична особа без обмежень (ТОВ, ПП, КП, ДП, ГО) що бажає
здійснювати мовлення.
Суб‘єкт звертається до Національної ради з питань телебачення та
радіомовлення, яка є безпосереднім замовником в Державне госпрозрахункове
підприємство "Український державний центр радіочастот" висновків щодо
можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для
телерадіомовлення (пункт 7 чатина 3 статті 16 Закон України «Про
радіочастотний ресурс України»).
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Звернення складається з трьох документів:
Супроводжувальний лист, в довільній формі, містить прохання
звернутись за прорахунком;
● Форма Р-2; містить координати встановлення РЕЗ, вісоту підвісу антени,
потужність передавача;
● Згода власника висотної споруди розмістити передавальну антену у разі
отримання ліцензії; Як правило антени розміщують на вежах Концерну
РРТ, але цілком підходять також водонапірні башти, труби котельних
тощо. Розміщення антен на житлових будинках або поблизу них
заборонено. В зовсім невеликих населених пунктах розміщенні антени
можливе на даху адміністративної будівлі.
Таке звернення не тягне за собою будь яких юридичних або фінансових
наслідків для суб‘єкта звернення. Не потрібно вносити будь зміни до статутних
документів суб‘єкту звернення або сплачувати будь яке мито. Тобто
ініціювання прорахунку частоти це цілком безкоштовна дія.
NB: Допомогу в заповнені форми Р-2 можна отримати в
місцевій філії "Українського державного центру радіочастот", у
представника Національної ради, або у будь якого продавця чи
інсталятора передавального обладнання.
Після отримання такого звернення Національна Рада розглядає його на
своєму засіданні (як правило це займає два – три тижні) та направляє до
"Українського державного центру радіочастот".
Державне госпрозрахункове підприємство "Український державний
центр радіочастот" в місячний термін надає Національній раді висновок про
можливість користування радіочастотним ресурсом та направляє прораховану
частоту на узгодження до суміжних країн та Генерального штабу. Процедура
узгодження займає від 6 до 9 місяців.
Після узгодження частота надходить у розпорядження Національної
Ради, та оголошується конкурс. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється,
оголошується і проводиться Національною радою. Національна рада може
ініціювати проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним
зверненням телерадіоорганізації.
Для участі у конкурсі суб‘єкт повинен мати певні особливості. А саме,
мають передбачати створення у складі органів його управління спеціального
наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу якого
призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина
обирається творчим колективом телерадіоорганізації.
Також є певні обмеження щодо заснування телерадіоорганізацій.
В
Україні
забороняється
засновувати
та
брати
участь
в
телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:
● органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга
володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо
рішення про їх створення або положення про них не передбачає
повноважень засновувати телерадіоорганізації;
● юридичним особам та фізичним особам - підприємцям,
зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений
Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
● фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або
державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками
(акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх
рівнях ланцюга володіння корпоративними правами
телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам;
●
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політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та
юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга
володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або
провайдера програмної послуги;
● громадянам, які за вироком суду відбувають покарання у місцях
позбавлення волі або визнані судом недієздатними.
2. Участь у конкурсі на отримання частоти
Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної
ради. Повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової
інформації. Подивитись всі оголошені конкурси можна на сайті Національної
ради.
На етапі участі у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення, суб‘єкту
необхідно понести певні організаційні та матеріальні витрати, а саме:
● Привести статутні документи до вимог закону;
● Підготувати пакет документів на участь у конкурсі та подати його до
Національної ради;
● Сплатити конкурсну гарантію.
Конкурсна гарантія визначається до 10% від суми ліцензійного збору. Та
сплачується до початку конкурсу. У випадку перемоги в конкурсі, ця сума
зараховується до суми ліцензійного збору, у випадку якщо заявник не переміг
то вона не повертається.
Орієнтовні суми ліцензійного збору складають від 9000 гривень до
250 000 гривень, в залежності від чисельності населення та потужності
передавача. Термін дії ліцензії 7 років.
Також в залежності від програмної концепції передбачено знижки:
30% знижки від ліцензійного збору, якщо:
● понад
80% загального обсягу мовлення становлять програми
вітчизняного виробництва;
● не менш як 15% загального обсягу мовлення становлять дитячі, освітні
програми вітчизняного виробництва.
●

№_______________________
від
«__»__________________
на
№
____________________

Голові Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення Артеменку Ю.А.
м. Київ, вул. Прорізна, 2

Шановний Юрію Анатолійовичу!
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З метою здійснення ефірного малопотужного мовлення, ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "________" просить Вас звернутись до
ДП «УДЦР» з метою прорахунку вільних радіочастот в населених пунктах
Київської області, у діапазоні 87,5-108,0 мГц.
Додатки:
1. Заява про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності
радіоелектронного засобу аналогового звукового мовлення (Р-2) для кожного
населеного пункту окремо – 4 населених пункти.
2. Згода власника висотної споруди – 4 населених пункти.
З повагою
Директор

Форма
Р-2

____________

Додаток 10
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та
дозволів
на
експлуатацію
радіоелектронних
засобів
і
випромінювальних пристроїв

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності
радіоелектронного засобу
____ Аналогове звукове мовлення ____
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу
України)
1. Загальні відомості
Найменування суб‘єкта господарювання: ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "_____"
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)[1]:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)[2]: не бюджетне
Місцезнаходження:
Адреса для листування:
Керівник (посада, прізвище, ім‘я та по батькові):
тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські
реквізити:
МФО

рахунок
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найменування

банківської

№

установи, код

Ліцензія на мовлення (номер та дата видачі):
Власник ліцензії на мовлення:

2. Технічні відомості
Географічні координати:
довгота (гр., мін., сек.)

широта

(гр.,

мін.,

сек.),

Адреса місця встановлення РЕЗ
Система передачі (стерео/моно)

Стерео

Назва/тип РЕЗ

TXFM-30
виробництва ТОВ
"НВП "Квант-Ефір",
Україна

Потужність передавача, Вт

30 Вт

Клас випромінювання

300KF9EHF

Тип антени

АСВП-2АВ100, кругова

Довжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/м

20

0,0213

Висота антени над рівнем землі, м

15

Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)

Вертикальна
87,5-108 МГц

Номінал частоти, МГц
Позивний сигнал (програма мовлення)
Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть
застосовуватися на території України в смугах
радіочастот загального користування

№ 2 розділ 17

Діаграма спрямованості антени[3]:
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Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.
Заявник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище уповноваженої
особи)

М.П.

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд
заяви:

Уповноважена особа

(підпис)

(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

«____»________________20___ року
Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) «____»__________20___ року
№_________

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
[2]2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути
підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу
виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний
користувач радіочастотного ресурсу.
[3]Якщо використовується змішаний тип поляризації,діаграма спрямованості
наводиться для кожного типу окремо.
[1]
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Довідкова інформація
DZI - З моменту свого заснування в 1893 році Німецький центральний
інститут соціальних питань збирає та досліджує інформацію в галузях
соціальної роботи, соціальної освіти та благодійності.
Завдяки програмам консультування донорів, DZI надає благодійникам
інформацію про авторитетність та серйозність сотень неприбуткових
організацій, розробляє рекомендації щодо благодійності за різними окремими
напрямками, а також моніторить неприбуткові організації щодо дотримання
Стандартів Прозорості&Порядності та вручає найкращим з них спеціальний
знак ―SpendenSiegel‖ як індикатор надійності в неприбутковому секторі.
У Берліні DZI має одну з найбільш всеосяжних німецькомовних бібліотек в
галузі соціальної роботи.
DZI - Німецький центральний інститут соціальних питань. dzi.de
VENRO - це об'єднання громадських неприбуткових організацій у
Німеччині. Асоціація була заснована в 1995 році і налічує близько 120
організацій. Вони походять з приватної і церковної співпраці у галузі розвитку,
гуманітарної допомоги та політики розвитку освіти, громадських зв'язків та
лобіювання.
Головною метою VENRO є справедливе формування глобалізації, зокрема
подолання глобальної бідності. Асоціація прагне дотримання прав людини та
збереження природних ресурсів.
- представляє інтереси НПО у сфері розвитку;
- підсилює роль неурядових організацій та громадянського суспільства в
політиці розвитку;
- представляє інтереси країн, що розвиваються, та бідних верств
населення;
- підвищує обізнаність громадськості з питань розвитку.
Політика розвитку асоціації німецьких неурядових організацій venro.org
Рада Європи – це міжурядова організація, до якої входить 47 державчленів, завданням якої є захищати права людини, плюралістичну демократію
та верховенство права; сприяти усвідомленню та оцінці європейської
культурної самобутності та розмаїття європейських культур; знаходити
вирішення проблем, що існують у суспільстві (ксенофобія, нетерпимість, захист
навколишнього середовища, клонування, СНІД, наркотики, організована
злочинність і т. ін.); допомагати стверджувати стабільність демократії у Європі
через підтримку політичних, законотворчих та конституційних реформ. Більше
інформації про Офіс Ради Європи в Україні: www.coe.int/en/web/kyiv.
Charity
Tuner
це незалежна
громадська
моніторингова
організація. Ми перевіряємо діяльність українських неприбуткових організацій
(благодійні
та громадські
організації)
щодо
дотримання
принципів
Прозорості&Порядності. Член ICFO.ORG(Міжнародної асоціації моніторингових
організацій). Charitytuner.org
Internews Ukraine - Громадська організація? створена у 1996 р. У 2003 р.
організація отримала статус міжнародної громадської організації. Діяльність
«Інтерньюз-Україна» спрямована на розвиток незалежних і плюралістичних ЗМІ
в Україні, підвищення стандартів роботи журналістів, удосконалення
законодавчої бази, що регулює відносини в сфері медіа, розвиток нових медіа,
налагодження ефективної взаємодії між ЗМІ, громадськими організаціями та
владою, підтримку євроінтеграційних процесів, розвиток демократії та основ
громадянського суспільства. Місія організації полягає в утвердженні
європейських цінностей в Україні через становлення успішних медіа.
internews.ua
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