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ВСТУП  

 

Шановні колеги, партнери, друзі, читачі! 

 

З метою максимального наближення діяльності нашої організації до кращих 

європейських практик прозорої та підзвітної громадської активності, ми продовжуємо 

щорічне публічне звітування і представляємо вашій увазі наш звіт про діяльність ГО 

«Флора» за 2018 рік.  

Тут ми представляємо наші ініціативи – над якими працюємо,  результати – яких 

досягли, виклики – які попереду. Рік, що минув, був для нас цікавим на зустрічі, насиченим 

на події та ініціативи у просуванні  європейських цінностей на теренах нашої області. 

Наша діяльність була  спрямована на  захист права майбутніх поколінь на чисте 

довкілля та створення безпечного й комфортного середовища для розвитку дітей 

та молоді. 

Протягом року  ми багато працювали, вчили інших і навчалися самі, організовували 

та проводили різноманітні акції, подорожували та приймали гостей у себе, із 

задоволенням брали участь у заходах колег. 

Дякуємо всім хто був поруч із нами, підтримував, допомогав, надихав!  

 

Людмила Шестакова, 

виконавчий директор ГО «Флора» 
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Мета та завдання організації:  

соціальний захист дітей та молоді; вирішення питань виховання та освіти; екологічне виховання дітей та молоді, 

сприяння поширенню правових знань та підвищення правової культури, захист законних, соціальних та інших 

інтересів дітей та молоді, пропаганда демократичних і загально людських цінностей, формування активної 

громадянської позиції у підлітків та молоді, підтримка євро інтеграційних устремлінь України, пропагування 

європейських цінностей серед дітей та молоді. 

 

Місія нашої організації – інноваційно формувати активну громадянську позицію молоді для сталого розвитку 

України. 

 

Основні напрямки діяльності: 

 Екологічний 

 Права дитини та створення безпечного, вільного від насильства середовища для розвитку дітей та молоді 

 

Пріоритети організації: екологія, права людини, протидія насильству у молодіжному середовищі  

Цінності та принципи організації: 

 
 Команда однодумців 
 Демократичність 
 Відкритість і прозорість 
 Взаємо підтримка 

 
 

 

МЕТА/ЗАВДАННЯ/МІСІЯ/НАПРЯМКИ/ПРІОРИТЕТИ/ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  4 
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Людмила Шестакова 
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Оксана Абрамова 
Координатор проектів 
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Максим Миколюк 
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Координатор 
фестивалю 
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Проект «Виконання зобов’язань влади - під контроль громадськості!»  

В рамках реалізації проекту проведено: 

 тренінг “Доступ до екологічної інформації - право кожного бути 

поінформованим про можливі загрози та наслідки, зумовлені станом 

навколишнього середовища для здійснення свідомого вибору своєї поведінки” 

(21/06/2018, м. Кропивницький, 20 учасників   (6 чоловіків, 14 жінок) з числа 

активістів урано добувних територій області; 

 опитування (червень-липень/2018. опитано 800 осіб) та_3_фокус-групи 

(липень/2018, 37 осіб) серед жителів урано добувних районів про їх обізнаність 

щодо впровадження «Комплексної програми захисту населення Кіровоградської 

області від впливу іонізуючого випромінювання на 2014-2018 роки»; 

 широка інформаційно-просвітницька кампанії та інформування широкого загалу про стан виконання програми, 

ефективність заходів та взаємозв’язок виконання програми та зменшення шкоди від іонізуючого 

випромінювання через соцмережі/регіональні/місцеві мас-медіа (понад 40 публікацій).  

круглий стіл «Вирішення проблем урано видобувних територій щодо зменшення ризиків від іонізуючого 

випромінювання» за участі представників органів влади, місцевих активістів та волонтерів (27/08/2018, 

м.Кропивницький, 22 учасника) 

Учасниками тренінгу надіслано 53 запити та отримано відповіді від адміністрацій, зокрема, Кіровоградська ОДА, 

Маловисківська РДА, Компаніївська, Знам’янська та Петрівська адміністрації у листах поінформували про 

наявність відповідних програм та стан їх виконання. З метою покращення менеджменту організації працівники та  

 

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОЕКТИ  
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волонтери ГО «Флора» пройшли навчання в рамках внутрішньо-організаційного тренінгу з запровадження 

методики моніторингу та оцінки заходів проекту (13/08/2018).  

Сформовано та видано брошуру “Аналітичний звіт щодо виконання та ефективності “Комплексної програми 

захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого 

випромінювання на 2014 –2018 роки“ (формат А 5 25 -30 сторінок, наклад 200 

штук). У процесі виконання активностей проекту ми отримали інформаційну 

підтримку у розповсюдженні інформації про проект від Департаменту екології 

та природних ресурсів Кіровоградської області, який також сприяв підтримці 

діяльності з боку інших департаментів. 

Громадські організації Кіровоградської області 

(Фонд розвитку громад, Взаємодія, ІСКМ) 

сприяли у проведенні активностей у рамках 

нашого проекту – розповсюдження інформації та участь у проведенні опитування та 

моніторингу діяльності місцевої влади.  

Вперше в регіоні зроблено ґрунтовний аналіз рівня виконання екологічної програми, 

її ефективність, внесені відповідні рекомендації для розроблення оновленої 

програми. Завдяки розповсюдженню брошури “Аналітичний звіт щодо виконання та 

ефективності “Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від 

впливу іонізуючого випромінювання на 2014 –2018 роки“ вдалось донести як до жителів урано видобувних 

територій, так і до представників медіа та органів влади проблеми стану навколишнього середовища в регіоні. Це 

спонукатиме їх до дій щодо зменшення ризиків від іонізуючого випромінювання на населення. Проект "Виконання 

зобов'язань влади - під контроль громади" за сприяння центру підтримки громадських та культурних ініціативи "Тамариск" в межах проекту "Зміцнення 
потенціалу громадських організацій у Центральній та Східній Україні", за фінансової підтримки NDF.  

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОЕКТИ  

/hashtag/центру?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBH99PixmUcRvyvQ5_PPgK8chnMc21vt4OIguVQbUzFjYFfget9H6eCtywdfnRCmIFIQrPmDOEPUXEB6UlBUJ5nPHhVDpkF9i1MP7QnoPopGUzTRDr_FZe495ic4i4KnVpTcpNIFUpMfR6BzQ1fhZXoPRsS_ViiKNTLSe-OSjuvdqpVAjL0Z_CCxlvFxPhU8HDl7l9KH0-HZ-9JJyaCLqJrR6IAHGWwcLRkEDBD6Xg_G8VNht2rGUF_R2m9i7GiyhBECrMBGcAlN1A4KcfqtXEKA6pl14TqNvyT47NUXU5ymUuo0SCBu77lEI5MSqB-ijGr2GKyXQES_Q6WkyOmREMVpw&__tn__=%2ANK-R
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Проект «Developing Respect for Intellectual Property Rights Protection in Ukraine». 

За підтримки Фонду сприяння Демократії посольства США в Україні 

Громадська організація "Флора" продовжила реалізацію дворічного 

проекту “Developing Respect for Intellectual Property Rights Protection in 

Ukraine”, який направлений на популяризацію ідеї дотримання 

авторського права серед української молоді. 

Реалізація проекту сприяла:  

 позитивним змінам, щодо відношення молоді до праці 

автора  та дотримання його прав; 

 ліквідації інформаційного вакууму навколо проблеми 

порушення інтелектуального та авторського права в Украйні; 

 руйнації існуючих стереотипів щодо використання  безкоштовного медіа  контенту. За період реалізації проекту 

(вересень 2017/травень 2018) в навчальних закладах м.Кропивницького проведено: 22 інформаційні семінари для учнів 

старших класів. Понад 400 учнів, студентів ВПУ, вчителів дізналось про те, яких заходів необхідно вжити  для захисту 

авторських прав, навчились як уникнути плагіату, а ще учасники отримали буклет «Не порушуй закон, не використовуй 

піратський контент!» http://childflora.com.ua/сайти-де-можна-читати-або-скачати-книг/ При проведені інформаційних заходів 

учасники створювали і презентували власні продукти, користуючись, зокрема, мобільним додатком «Захищай інтелектуальну 

власність», розробленим активістами ГО; 4 інтерактивні ділові гри “Спробуй захистити свій контент” для студентів 

ЦДПУ ім.В.Винниченка та для студентів педагогічного ліцею (13,16/03/2018). Завдяки інтерактивним заходам проекту 80 

молодих людей підвищили обізнаність щодо норм чинного законодавства з 

питань захисту авторських прав, усвідомили неправомірність дій при використані 

піратських копій ліцензійного контенту, набули практичних навичок захисту власних 

об’єктів авторського права, оскільки заходи складались з теоретичної та інтерактивної 

частин; 3 дискусійні зустрічі в «Англійських клубах» в районних бібліотеках області 

за сприяння регіональних волонтерів Корпусу миру - Джозеф Геллер та Гейл Ніллі 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОЕКТИ 

https://www.facebook.com/ngoFlora.kr/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ngoFlora.kr/?fref=mentions
http://childflora.com.ua/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/
http://childflora.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://childflora.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/
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(16/02/2018-розмовний клуб бібліотеки для юнацтва ім.Є.Маланюка для членів клубу, 14/03/2018 - для членів громадських 

організацій учасників Speaking club ,що працює на базі ГО “ФЛОРА”, 27/03/2018 – ОУНБ ім.Д.Чижевського “Window on 

America Center Kropyvnytsky”. Особливо корисним для учасників заходів було те, що вони дізналися, про альтернативні 

джерела, де можна легально та безкоштовно завантажувати літературу; веб-семінар для блогерів «Захист авторських прав в 

Інтернеті» про використання медіа-контенту та дотримання законів про інтелектуальну власність (12/04/2018, 25 учасників), 

волонтери нашої організації та тренери-провайдери ідеї проекту провели вебінар на тему: «Інститут інтелектуальної власності - 

доступно і зрозуміло для кожного». Переглянути запис вебінару за посиланням. 

Обласний форум "Формування культури та поваги до прав інтелектуальної власності у сучасної молоді" (23/04/2018)за 

участі журналісти, блогери, студенти та викладачі навчальних закладів (більше 60 осіб). Захід сприяв налагодженню 

міжсекторальної співпраці: між департаментом освіти, юридичної клініки Центральноукраінського державного педагогічного 

університету, представниками профтехосвіти та журналістами. На заході були презентовані результати інформаційної компанії, 

щодо підвищення рівня поваги до захисту інтелектуальної власності.  

Заключна прес-конференція (27/04/2018) для представників 17 регіональних медіа, у ході якої підведено підсумки проекту. 

Захід сприяв обговоренню проблеми порушення інтелектуального та авторського права в Украйні та ліквідації інформаційного 

вакууму навколо цієї проблеми. 

Коментарі учасників всеукраїнського «Флешмоб #21деньбезпіратства»  про використання ліцензійного контенту:  

«Підтримую флешмоб. Все велике починається з малого. Можна почати з 21 дня, а вже потім навіть думка не виникне 

використовувати піратський контент» 

«Очень крутая идея. Особенно в данный момент времени! Мне кажется он может 

стать переломным!»  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164173414

175458&set=gm.1751712801804599&type=3&theater 

 
 
 
 
                     

https://www.youtube.com/watch?v=9OFyBT-gBSg
https://www.facebook.com/events/1750464748596071/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164173414175458&set=gm.1751712801804599&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164173414175458&set=gm.1751712801804599&type=3&theater
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Проект з організаційного розвитку ГО «ФЛОРА»  реалізований в межах «Проекту зміцнення громадянського суспільства»,     
що реалізується ІСАР «Єднання» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID  

в рамках якого було проведено: 1 сесія з оцінки організаційного розвитку (3-5 січня 2018),  
1 тренінг зі стратегічного планування (31 січня-1 лютого 2018), тренінг з комунікації та побудови PR – 

кампанії (9-12 лютого 2018) , тренінг з фандрейзингу (9-12 лютого 2018), 1 консультація з аудиту (грудень 
2017- січень 2018). У заходах, передбачених проектом (семінари, тренінги, 

консультації та інше) взяли участь 29 осіб. В межах проекту розроблено 4 документи: 
описовий звіт експерта з організаційного розвитку та рекомендації для організаційного 

розвитку; стратегічне планування; план фандрейзингової стратегії; план PR – кампанії. 
Провайдерами проекту  були: Айдер Халілов, експерт з оцінки; Інга 

Дуднік, консультант з аудиту; Андрій Круп’як, тренер з стратегічного 
планування; Руслан Крапліч, тренер з фандрейзингу та комунікації та 

побудови PR – кампанії. 
Головне завдання,  яке ми ставили перед собою, плануючи діяльність в межах проекту - 

підвищити потенціал організації в усіх напрямках, ініціювати інституційний розвиток. 

У результаті проведених тренінгів організація чітко сформулювала бачення свого розвитку та 
діяльності на майбутнє, зокрема завдяки сформульованим документам – 

фандрейзингової стратегії, страт плануванню, плану PR-
кампанії та експертної оцінки організаційного розвитку. Розроблені 

політики та рекомендації експертів використаємо для виходу на новий 
рівень роботи організації. У подальшому плануємо виконати 

рекомендації тренерів та експертів, які були надані організації у процесі заходів 
проекту, зокрема, ребрендінг, оновлення фінансової політики, підвищення кваліфікації 

стафу через тренінги та стажування. 
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Проект «Клуб толерантності «ФЛОРА» за сприяння Конгресу національних громад України реалізований для учнів 

старших класів шкіл обласного центу – м.Кропивницького. Під час проекту 

реалізовані наступні заходи: 

 Дебати “Філософія відносин» брейн – рінг 

 Зелений десант в парк Царський Міський сад (м. Кропивницький)  

 Семінар “Піратський контент – можливість чи злочин?”  

 Вечірка «Танець, як засіб спілкування» 

 Травневі свята – інтернаціональний пікнік   

 День Європи в Кропивницькому  

 Візит до інтернаціонального клубу Медичного Університету 

 Тренінг-Диспут «Взаємовідносини між батьками та дітьми. Як знайти 

порозуміння»    

 Інтерактивна гра «Щастя–Мрії–Майбутнє»   

 Літне «Паті» «Святкуємо день друзів»   

 Дискусія  «Чи є у школі булінг?–Що робити і як протистояти цьому? 

 Мастер клас; кухні різних народів спільний захід з Клубом «Полонія» 

 Тематична зустріч «Традиції різних народів –релігійні свята–різниця і 

співпадіння»  

 Підведення підсумків роботи клубу та обговорення подальшого плану роботи   
 

          Крім того, за ініціативою активістів ГО «Флора» члени Клубу толерантності долучилися до ініціативи «Час 

Землі», у ході якої обговорили проблеми зміни клімату та впливу людини на ці процеси. Також була організована 
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екологічна акція на території КЗ «Центр матері та дитини», де було висаджено дерева та закладено невеличкий 

фруктовий сад. 

Під час проведення Днів Європи в Кропивницькому ми спільно з об’єднанням поляків «Полонія» організували мастер 

класи на вулицях міста та квест Кропивницький–Європейське місто.  

Разом з нами до реалізації заходів проекту долучилися: волонтери Корпусу Миру Джозефом Хеллером та John Gannon, 

а також об’єднання поляків «Полонія», Молодіжний єврейський клуб «Міфгаш», «Волонтерський центр», іноземні 

студенти Донецького медичного інституту, що «базується» зараз у Кропивницькому. 

Коментарі участників заходів: 

 Александр: «Не знаю как кому, а мне всегда интересно у нас на встречах и самое главное здесь не так как в школе, я 

могу предложить тему нашей следующей встречи и меня Услышат! И следующая тема встречи, дискуссии будет ту 

какую мы можем предложить с друзьями. Хоть и тему сексуальных отношений, межнациональных браков и прочих 

как для школы не очень удобных тем. Кстати, мы планируем ее обсудить на одной из наших следующих встреч». 

 Арина: «Никогда не задумывалась над тем, что мы можем быть таким разными и в 

тоже время у нас одни и те же проблемы, что у Сары из Йемена (студентки 

медуниверситета) и у меня девушки из Украины, она также волновалась перед 

поступлением и ей тоже дешевле учиться в 

другой стране, я тоже планирую после школы 

поехать поступать в польский колледж, 

потому что там  не так дорого стоит 

обучение ,и я уже скучаю за родными, а Сара, 

представляю как ей тяжело вдали от родных.    
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 Фестиваль DocudaysUA. Протягом останніх 11 років ми є 

регіональним координатором мандрівного фестивалю 

документального кіно про права людини DOCUDAYS. Мета 

мандрівного фестивалю: сприяти популяризації й розвитку 

документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав 

людини в Україні. Місія мандрівного фестивалю: створити 

можливості для кожної людини в Україні дивитися 

найталановитіше та найактуальніше документальне кіно з усього 

світу. Таким способом сприяти розвитку критичного мислення, 

формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої 

цінності. 

Головна тема цьогорічного фестивалю “Рівні рівності” і присвячена суспільним викликам, пов’язаним з поняттям 

рівності. Це пропозиція подискутувати про поширені стереотипи та визначити, як сповідувати практики рівності 

в нашому повсякденні, зрештою - “виміряти” рівні рівності.  

На території Кіровоградської області фестиваль проходив у 16 локаціях, здійснено 30 

переглядів, проведено 4 позапрограмних заходи. Кожен з яких 

супроводжувався тематичними дискусіями та обговоренням з 

правозахисниками, діячами культури і митцями, щоб перегляд фільму спонукав 

аналізувати порушену в ньому проблему та шукати оптимальні шляхи її 

вирішення на локальному й державному рівнях. Фестиваль також дав 

можливість відвідувач(к)ам подивитись на питання нерівнсті з різних позицій - 

не лише через кіно, а й через право просвітницькі та правозахисні заходи, 

дискусії. 
Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить за підтримки 

Посольства Швеції в Україні, Посольства США в Україні та програми CultureBridges, щофінансується Європейським Союзом 

та здійснюється Британською Радою в Україні в партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу. 
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В рамках реалізації заходів екологічного напрямку протягом 2018 року ГО «Флора» реалізовувала заходи, спрямовані на 

підвищення громадської активності у сфері охорони навколишнього природного середовища; забезпечення активної 

участі громадськості у активних діях, спрямованих на захист права на безпечне довкілля, а також у діалозі з питань 

регіональної екологічної політики; актуалізація теми збору, своєчасного вивезення та 

утилізації побутових відходів в діяльності органів місцевого самоврядування та залучення 

громадськості до вирішення цієї проблеми. 

Протягом року волонтери ГО «Флора» організували  та взяли участь  

в щорічній всеукраїнській акції «Let’s do it Ukraine» присвяченій 

Дню Довкілля у двох локаціях). Висаджено 140 дерев та кущів, 

прибрано 1 сквери, 3 дитячих майданчиків, зібрано близько 1000 кг 

сміття, залучено понад 250 осіб. 

Також було  організовано екскурсії для вихованців шкільного 

лісництва ДЕГО «Флора» у ДП «Оникіївський лісгосп». Юні природолюби відвідали 

дендрарій декоративних насаджень імені Володимира Єрмолаєва, в якому буяє понад 200 

видів декоративних дерев, кущів та рослин, ознайомилися з виробничим процесом 

лісового господарства, тепличним господарством, побували у фазанарії та вольєрі для 

диких тварин.  

Вихованці шкільного лісництва ДЕГО «Флора» достойно 

представили свою роботу на ювілейному Х обласному зльоті 

шкільних лісництв «Юні господарі землі» і зайняли почесне 

третє місце. Захід відбувся на базі Чорноліського лісового господарства і проходив в декілька 

етапів. Юні лісівники представили творчий звіт і виставка-презентація власних досягнень зі 

стендами, альбомами, зразками лісових культур, вирощених вихованцями учнівського 

лісництва. Для проходження  
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наступного етапу діти вирушили до Чорного лісу для виконання практичної роботи з 

лісознавства, екології та біології. Після закінчення роботи юних природолюбів 

чекала цікава екскурсія територією Чорноліського лісгоспу, місцеві працівники 

розповіли про досягнення лісгоспу, продемонстрували рослини, які вирощуються в 

нових сучасних теплицях. Цікаво було побачити там не лише декоративний 

посадковий матеріал, але і деякі екзотичні для нашої місцевості рослини.  

Завершився обласний зльот нагородженням учасників та врученням пам’ятних 

подарунків юним лісівника. Трійка лідерів становлять Богданівське, Компаніївське, 

ДЕГО «Флора» та Червоно-Нерубаївське шкільні лісництва. 

Медіація. За рахунок власних ресурсів продовжено роботу по розвитку мережі «Центрів 

шкільної медіації». Протягом року: провели 1семінар та 2 тренінги для координаторів та 

медіаторів ШЦМ з числа шкільної та студентської молоді, організували 15 заходів, серед 

них: 12 медіаційних зустрічей, 3 коло порозумінь. Також  надано 

12   консультацій  новим координаторам та медіаторам  ШЦМ. 

Заходами охопили понад 100 осіб з числа учнівської та 

студентської молоді.    
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З метою допомогти творцям оригінального продукту інтелектуальної праці захистити 

свої права в Україні активістами ГО «Флора» було створено безкоштовний мобільний 

додаток «Захист онлайн-контенту в Україні». Це програмне забезпечення, що 

допоможе швидко отримувати консультацію, де і яким чином можна захисти власний 

інтелектуальний продукт, що  потрібно робити, як реагувати та  куди звертатись, якщо 

ваше інтелектуальне право порушено. 

Програма містить три розділи із корисною інформацією про поняття авторського  права, 

майнових і немайнових прав, порадами щодо дотримання власних авторських прав та як 

розрізнити контент, який має захищатися авторським правом. Крім того, у додатку є 

кейси відомих випадків щодо захисту авторських прав в інших країнах і гід по 

українському законодавству із цього питання».  

Завантажити безкоштовний мобільний додаток «Захист онлайн-контенту в Україні» можна за посиланням. 

 

Інформаційний буклет «Я не використовую піратський контент» Волонтерами організації із 

захисту інтелектуальної власності розроблено добірку  альтернативних джерел, де можна 

безкоштовно (не порушуючи авторських прав) брати інформацію, завантажувати книги, музику або 

фільми. За переконанням членів ГО «Флора» - не використовувати пірацький контент не просто, але 

можливо! Усім тим, хто не хоче порушувати авторські права інших, пропонуємо скористатися 

підготовленим  нами інформаційним буклетом «Не порушуй закон, не використовуй пірацький 

контент!».  

 

 

Звіт за результатами  громадського моніторингу рівня доступу до інформації про реалізацію 

регіональної «Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області  від впливу 

іонізуючого випромінювання на 2014-2018» 

НАШІ ВИДАННЯ-2018 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flora.Intellectualdefence
http://childflora.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/буклет.pdf
http://childflora.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/буклет.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_wvUWxZq6gSaq-IaMXYKSZGv199hxFJXohECjPKGlso/edit?fbclid=IwAR0PYC4-X-BfFwMxaMs0JzafN8qawuklWNVCweHMdO97e600Y4hwCGEPlFY
https://docs.google.com/document/d/1_wvUWxZq6gSaq-IaMXYKSZGv199hxFJXohECjPKGlso/edit?fbclid=IwAR0PYC4-X-BfFwMxaMs0JzafN8qawuklWNVCweHMdO97e600Y4hwCGEPlFY
https://docs.google.com/document/d/1_wvUWxZq6gSaq-IaMXYKSZGv199hxFJXohECjPKGlso/edit?fbclid=IwAR0PYC4-X-BfFwMxaMs0JzafN8qawuklWNVCweHMdO97e600Y4hwCGEPlFY
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І. Надходження: 
 
 1. Безповоротна фінансова допомога               292078,96                Загалом:  292078,96                                                                                          
  
 
Внески донорських організацій: 
 

 Посольство США в Україні                                                                 137114,83 
 Конгрес національних громад України                                                            15000,00 
 ІСАР Єднання                                                                                                           14900,00 
 ГО «Центр підтримки громадських і культурних                                           57616,00 

ініціатив «Тамариск» 
  Безповоротна фінансова допомога від членів ГО                                              490,00 
 БО "Міжнародна Допомога "Добрий Самарянин"                                         66958,13    
 

 

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 
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ІІ. Витрати: 
 
Всього витрат:          
Складові витрати:                                                                                                       323000,62 
 
 Офісні витрати, в том числі                   70762,35 
      -  оплата послуг зв’язку  інтернет канцелярські та банківські витрати  11272,43 
      - Заробітна плата                                                                                                      59489,92 
 
 Оплата послуг, в тому числі:                   252238,27 

-  навчальні та інформаційні заходи     173542,06 
-  транспортні витрати          11738,08 
- інші витрати                                                                                                              66958,13 
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Оплата 

послуг

78%

Офісні 

витрати

22%

 
 
 
Залишок на 01.01.2018 року 30965,59 грн. 
Надходження 292078,96 грн. 
Витрати 323000,62 грн. 
Залишок на 01.01.2019 року 43,93 грн.   
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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 2018 
НАШІ КОНТАКТИ 

 

 

 
 

Адреса: 

вул. Тараса Карпи, 84, офіс 608 

Телефон: (050) 9177297  

e-mail: ekoosvita@gmail.com 

 

http://childflora.com.ua/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ngoFlora.kr/ 

 

 

https://www.youtube.com/user/TheFlora2000/videos 

 

 

https://plus.google.com/u/0/ 

 

mailto:ekoosvita@gmail.com
http://childflora.com.ua/
https://www.facebook.com/ngoFlora.kr/
http://www.youtube.com/user/TheFlora2000/videos

