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Вступ. Про що і для кого цей звіт.
Звіт про діяльність ЛОО «Чайка» у 2018 році містить
інформацію, яка представляє інтерес для членів організації та її
партнерів по роботі, для представників громадянського
суспільства, органів влади і місцевого самоврядування, громадян
України, донорів, потенційних партнерів та тих, хто скористався
допомогою організації «Чайка».
Ми вперше зробили спробу при укладанні звіту розкрити сенс
дотичних до сфері діяльності «Чайки» подій і зміст управлінського
впливу на їх перебіг задля реалізації прав людини в тих сферах, в
яких нам доводилось працювати у 2018 р.
Звіт укладено відповідно до загальновживаної схеми укладання
річного звіту неприбуткової громадської організації.
ЛОО «Чайка» є відомою в Україні громадською організацією з
досвідом роботи з 2000 року, має певні досягнення і напрацювання,
унікальний досвід і помітні успіхи.
Лариса Заливна,
голова правління
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ЗВІТ
1. Місія та мета діяльності.
Місія ЛОО «Чайка»: Сприяння прогресу Української держави шляхом
мобілізації зусиль жіноцтва на захист прав людини та на інтеграцію
внутрішньо переміщених на нових місцях проживання.
Місія сформульована на загальних зборах ЛОО «Чайка» у 2015р., коли
була оновлена стратегія організації «Чайка» на період 2015 – 2020 рр.
Мета ЛОО «Чайка: Об'єднання зусиль жіноцтва для захисту своїх
жіночих, соціальних, економічних, духовних, культурних та інших прав та
інтересів жінок, а також їх родин.
Мета затверджена у Статуті ЛОО «Чайка» (редакція від 2016 р. у
зв’язку зі змінами у Податковому Кодексі)
Статутні завдання:
• сприяння наданню допомоги з захисту прав жінок та членів їхніх родин;
• сприяння підвищенню правосвідомості жіноцтва;
• створення умов для участі жінок та членів їхніх родин в програмах
реалізації своїх соціальних, економічних, духовних та інших прав та
інтересів тощо.
2. Офіційний статус ЛОО «Чайка»,
географія діяльності.
Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка»
(офіційне скорочення: ЛОО «Чайка») заснована у 2000 році як громадська
неприбуткова жіноча правозахисна організація. До 2014 р. діяла на території
Луганської області. В рамках виконуваних проектів в різний час поширювала
свою діяльність на 11 областей України (Донецька, Харківська, Полтавська,
Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська.
Львівська, Волинська області, 2003, 2004, 2007-2009 рр.).
З 2014 року внаслідок війни на сході України ЛОО «Чайка» евакуювалася
з Луганська. Правління перемістилося до м. Києва, місцезнаходження
організації змінено офіційно на м. Київ (на даний час - Подільський район).
Частина складу залишилась на окупованій території, частина - виїхала на
вільну територію України, розмістившись по своїх можливостях в 11
областях. Частина місцевих осередків припинила свою діяльність. В 5
областях активісти організували опорні пункти ЛОО «Чайка».
У зв’язку з війною «Чайка» втратила 80 % свого складу, зараз до неї
входять 49 осіб стабільного складу персоналу. Суттєво зросло число
прихильників і активістів у 2017 році у зв’язку з діяльністю, спрямованою на
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вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – понад
170 осіб.
На даний час «Чайка» працює на території України, приділяє особливу
увагу областям, в яких сконцентрувалася велика кількість внутрішньо
переміщених осіб.
Це підконтрольні Українському Уряду території Луганської і Донецької
областей, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська,
Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Київська області та
м. Київ.

Відомості про керівництво:
Правління ЛОО «Чайка»
П,І,Б

Місце реєстрації

Виборна
посада

Контакти

Заливна Лариса Київська обл.
Миколаївна

Голова
Правління

066 766 99
31lgseagull@gmail.com

Бондаренко
Ірина
Григорівна

м. Київ

Секретар
Правління

050 817 67 12
f55.lower@gmail.com

Аннусова Віра
Андріївна

Дніпропетровська Член
обл..
Правління

096 363 19 766
lyubov_primrose@ukr.net
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Бабенко Любов
Олексіївна

Полтавська обл..

Член
Правління

050 970 20 04
babenkolubov@ukr.net

Стогнєєва
Світлана
Олександрівна

Луганська обл..
Новопсков

Член
Правління

066 387 02 33
svitlanachayka@mail.ru

Флят Віра
Андріївна

Луганська обл..
Старобільськ

Член
Правління

066 295 31 47
Vera.flyat@gmail.com

o
o
o
o
o

3. Напрямки, у яких розвивалася діяльність у 2018 році:
захист прав людини, інформаційно-консультативна допомога,
захист прав та представництво інтересів соціально незахищених груп
населення, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передусім жінок та дітей,
які постраждали в результаті війни на сході України,
робота в громадах, сприяння розвитку і посиленню впливу громадянського
суспільства на прийняття рішень в органах влади і місцевого
самоврядування, на зміцнення правової держави,
сприяння інтеграції ВПО на нових місцях проживання, зокрема в частині
вирішення
житлового питання, сприяння посиленню громадського
сектору і культурного збагачення в громадах,
інформування громадян та роз’яснення законодавства щодо прав людини,
спеціальних прав ВПО

ЛОО «Чайка» веде за власною ініціативою неофіційні списки ВПО на
отримання житла в сільській місцевості. Це 100 сімей, 342 особи. Питання
офіційної постановки на чергу «на покращення житлових умов» не вирішено.
4. Діяльність організації протягом 2018 року:
4.1. Консультації громадян, надання безоплатної правової допомоги
• Протягом року надано 92 консультації для ВПО, для сімей з дітьми,
пенсіонерів, громадських діячів.
Питання: роз’яснення законодавства по ВПО -17, порядок поновлення
адресних виплат переселенцям - 4, аліменти- 2, госпіталізація безхатченка –
2, допомога самотній людині – 2, порушити питання про ремонт будинку – 1,
допомога психолога – 4, відновлення паспортну – 1, булінг у школі -1,
укладання документів – 15, консультації колег – 8, житлові питання ВПО –
29, інші – 4. Всі заяви були задоволені на максимально можливому рівні.
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• Надано допомогу 8 полоненим, які були обмінені у грудні 2017 р. і
перебували на відновленні здоров’я у лікарні Феофанія: моральна
підтримка, ліки, передачі, знайшли житло для однієї людини.
Юридичну допомогу на громадських засадах надавав Коваленко Олег
Вадимович.
• Активісти «Чайки» здійснювали позитивний вплив на ситуацію в
районах свого проживання, а саме:
o члени місцевих громад залучалися до заходів, пов’язаних з зеленим
туризмом, народно-мистецькими обрядами, пам’ятними датами історії
України (Дніпропетровська область),
o заохочувались до діяльності, спрямованої на зміцнення місцевого
самоврядування (Старобільськ, Біловодськ, Луганська область),
o забезпечували посилення впливу громадськості на прийняття рішень
органів місцевого самоврядування (Новопсков, Луганська область),
o мобілізувались на гуманітарну і первинну правову допомогу соціально
незахищеним людям, інвалідам (Чернігівська, Київська область),
o розвивали громадський контроль діяльності місцевої адміністрації,
o надавали допомогу жінкам з дітьми (Лисичанськ, Луганська область,
Дніпропетровська область, м. Київ),
o Всі разом займалися проблемами інтеграції ВПО у приймаючі громади,
і т. д.
Робота проводилася з використанням можливостей мережі спеціалізованих
по різних напрямках груп, що має свої переваги відповідно до різноманіття
проблем ВПО, жінок, дітей, розлучених родин у складний період війни,
також служить прообразом громадської спілки, створення якої передбачено
Стратегією.
4.2. Проектна діяльність
• Протягом 2018 р. було продовжено діяльність у напрямку практичної
інтеграції ВПО в приймаючі громади в рамках забезпечення сталості і
розвитку напрацювань Проекту «Інтеграція ВПО: житло, робота,
сильна громада, село майбутнього», який виконувався у 2017 р.
Цей проект був підтриманий Проектом Ради Європи «Посилення захисту
прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» і створив умови для
створення громадської стратегії по забезпеченню ВПО житлом.
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В результаті виконання зазначеного проекту було описано поетапне
застосування механізмів як чинних, так і потенційних, що роблять можливим
створення нового житла на селі для ВПО.
Найбільш проблемними ланками як у нашому проекті, так і в проектах інших
виконавців, неодноразово озвучених на форумах ВПО, видалися такі:
8

1) виділення з земель комунальної чи державної власності земельної ділянки
під житлове будівництво;
2) залучення інвестора;
3) підтримка рішеннями і фінансами з боку районної та обласної влади.
Наш проект знайшов вирішенням перших двох проблем з цих трьох – землі
та інвестора.
Проте, для 3-го чинника рішення не знайшли, незважаючи на кампанію
лобіювання, що включала звернення і публічні заходи.
•

Ситуацію проаналізовано і описано поетапно як дороговказ ланцюжка
механізмів у практиці забезпечення ВПО житлом. Поширено серед
зацікавлених аудиторій Аналітичний огляд "Інтеграція ВПО: етапи та
механізми вирішення житлового питання", виконаний на основі
матеріалів згадуваного проекту.

На базі Аналітичного огляду зроблено низку статей з рекомендаціями щодо
шляхів вирішення проблеми житла ВПО, які розміщено на сайті ЛОО
«Чайка» сайт http://chaika.org.ua/
рубрики «Новини», «Житло для
переселенців» та ін.
• Практичним питанням створення житла для ВПО був присвячений
Круглий стіл 13 лютого 2018 р в Київській ОДА по темі:
«Про планування заходів з питань забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб у Київській області у 2018 році».
http://koda.gov.ua/news/u-koda-vidbuvsya-krugliy-stil-na-temu-p/
Називалися і обговорювалися місця можливої побудови житла для ВПО (3),
конкретні об’єкти для ремонту під житло для ВПО (3). Матеріали див.:
http://chaika.org.ua/proekt-rezoliutsii-pryiniatyi-za-osnovu/
• Проведено у 2018 р. збір інформації в містах, селах, районах Київської
області щодо виділених або наявних вільних земельних ділянок для
будівництва житла для ВПО, також інформації щодо наданого житла та
можливостей ремонту / реконструкції незаселених будівель в містах і
селах під житло для ВПО.
http://chaika.org.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
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Отримано відповіді від 100 місцевих громад. Результати опрацьовані разом з
ТРГ по житлу при Норвезькій раді біженців. Про результати «Інформації про
рівень готовності органів місцевого самоврядування Київської області до
вирішення житлового питання ВПО» зроблено виступ 18.09.2018 р. на
засіданні Технічної робочої групи з питань житла, землі і майна (HLP),
матеріали розміщено у інформаційному випуску Шелтер-кластер та на сайті
ЛОО «Чайка»: http://chaika.org.ua/infografika-zemlya-ta-zhitlo-dlya-vpo/
Висновок: зрушення є, але такі незначні, що вони проблеми не вирішують.
Потрібно починати з місцевих громад, домовлятися з ними, а вищі органи
влади умотивовувати виборами, міжнародним тиском, постійною роботою з
депутатами.
o Поширено зразок початкового планування забезпечення житлом сімей
ВПО на прикладі ЛОО «Чайка», розміщено на сайті:
http://chaika.org.ua
http://chaika.org.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE/

Висновок: Потрібно формування цільової житлової програми починати з
цільових програм на рівні приймаючих громад. Їх зведення у статистичні та
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соціально-економічні дані і фінансове забезпечення проводити на рівнях
районів-областей- України.
o Загальний інтерес для громадських діячів, які працюють в сфері інтеграції
ВПО, являють собою розробки для практики, зокрема, критерії інтеграції:
http://chaika.org.ua/criterii-integratsii-vpo/
4.3. Робота в Громадській раді при Київській Обласній державній
адміністрації.
o Представниця ЛОО «Чайка» у Громадській раді очолювала Комітет
соціального захисту вимушених переселенців.
Протягом 2018 року через Громадську раду було продовжено пошуки шляхів
та механізмів мотивації влади району та області до підтримки плану
поселення ВПО у с. Барахти або іншому населеному пункті Київської області
з транспортною доступністю до Києва не більше 1 години . Проведено
попередні переговори з інвестором.
Загальна картина залишається постійною: інвестори не вкладуть нічого, поки
не відкриється часткове фінансування з боку держави на рівні області,
району.
o Було проведено на Круглий стіл 13.02.2018 за участі членів Громадської
ради і спеціалістів департаментів КОДА з метою визначитися і
профінансувати один з майбутніх пілотних проектів ( див. вище у Розділі
4.2)
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Рішення Круглого столу (особливо відзначаємо стосовно житла для ВПО)
були включені до проекту обласного «Плану заходів з реалізації Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року».
Остаточно План заходів був прийнятий 23 січня 2019 р. Розпорядженням №
21 по Київській ОДА http://koda.gov.ua/normdoc/pro-zatverdzhennya-planuzakhodiv-z-real-7/
В цьому плані містяться запропоновані нами заходи щодо забезпечення ВПО
житлом (розділ1).
4.4. Співпраця з організаціями і установами, які впливають на
дотримання прав людини ВПО
• ЛОО «Чайка» проводила постійну роботу у складі двох груп:
1) Технічна Робоча група «Житло, земля, майно» при Норвезькій Ралі
біженців; Разом проведено дослідження:
http://chaika.org.ua/infografika-zemlya-ta-zhitlo-dlya-vpo/
2) Робоча група РГ-2 «Свобода, юстиція, права людини» при Українській
стороні Платформи громадянського суспільства Україна – ЕС.
В обох групах ЛОО «Чайка» веде питання ВПО, їх інтеграції та прав ВПО на
житло.
• ЛОО «Чайка» також співпрацювала з Міністерством з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Проте, Міністерство не забезпечило ефективної роботи з громадськістю і
допустило порушення законності під час проведення Установчих зборів
Громадської ради при МінТОТ. ЛОО «Чайка» була в числі тих 24
організацій, які дали на прес-конференції негативну оцінку таким діям.
http://chaika.org.ua/povertayuchis-do-zboriv-mintot/
• ЛОО «Чайка» взяла участь протягом року у 8 форумах Організацій
громадянського суспільства, де зробила свій внесок в спільне
напрацювання пропозицій, рекомендацій, оцінок, планів (ПРООН,
Національний Демократичний Інститут, Українська Гельсінська спілка
з прав людини, Український Інститут прав людини та ін.)
Зокрема, організацією «Чайка» розроблено деякі положення і пропозиції для
внесення до офіційних документів, також висвітлено на різних заходах або
передано у вигляді документів для включення до планів заходів чи
матеріалів, а саме:
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o Взято участь у роботі з «Протоколом про узгодження позицій до проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану
заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на
період до 2020 року”.
В результаті консультацій з громадськістю, Урядом прийнято більш-менш
зважений План, в якому, серед іншого, містяться заходи щодо забезпечення
ВПО житлом, в той час як в самій Стратегії питання житла, незважаючи на
наші протести, чітко не наголошувалися.
o Робота з погодження пунктів цього плану («Неврегульовані розбіжності»)
призвела до формування проекту Дорожньої карти про створення
нормативно-правової бази для вирішення в Україні питання житла для ВПО
(на даній час в розробці). Перший проект в цьому напрямку укладається у
2019 р. за підтримки і при співпраці з незалежним аналітичним центром
CEDOS
o При звітуванні України перед ООН про виконання Міжнародного Пакту
про економічні, соціальні і культурні права від ЛОО «Чайка» зроблено
доповнення переліку запитань до Звіту Уряду перед ООН щодо дотримання
таких груп прав людини: права на інтеграцію ВПО і права робітників на
асоціацію (об’єднання у профспілки). Спільним моментом для обох груп
прав була дискримінація суб’єктів цих прав
http://chaika.org.ua/nashi-dopovnennia-do-zvitu-uriadu-pered-oon/
o ЛОО «Чайка» відгукнулася у 2018 р. на звернення шахтарів ПрАТ
«Павлоградвугілля» щодо порушення з боку виробничої адміністрації свого
права на асоціацію/ об’єднання, а саме:
o З метою формування громадської думки щодо перспектив і
запровадження зрозумілої всім політики розвитку промислових регіонів
ЛОО розробила проект проведення Круглого столу «Назустріч реформам в
Україні».
Заплановано поставити питання про залучення робітників промисловості до
участі у проведенні реформ в промисловому секторі, до контролю втіленням
умов Гідної праці на своїх робочих місцях http://chaika.org.ua/nezalezhniprofspilky-prodovzhuyut-boronbu-za-truduvi-prava-yirnykiv/
o Взято участь у Комітетських слуханнях у Верховній Раді України,
організатор – Комітет Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення:
19 вересня 2018 р. – тема «Соціальний захист людей похилого віку»
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Від ЛОО «Чайка» зроблено виступ «Деякі невирішені актуальні питання
захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб похилого / пенсійного
віку»
http://chaika.org.ua/deiaki-nevyrisheni-pytannia-zahystu-sotsialnyh-prav-vpo/
21 листопада 2018 – тема: «Результати пенсійної реформи».
Від ЛОО «Чайка» подані тези з матеріалами м темі:
«Пенсійне забезпечення ВПО і жителів областей, що перебувають в зоні
воєнних дій: невідкладні питання». В них дано опис ситуації та рекомендації
щодо її покращення:
http://chaika.org.ua/1316-2-pensii-pereselentsyam/
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• ЛОО «Чайка» увійшла до новоствореної громадської спілки «Сильніші
разом!» (ЄДРПОУ 42340224, лідер – Лілія Вірьовкіна).
Взяла активну участь у роботі Форуму громадських організацій «Проблеми
впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб», який
відбувся 12 грудні 2012 р. у м. Дніпро. На Форум була подана Платформа
внутрішньо переміщених осіб до виборчих кампаній 2019 -2020 років.
На сайті: http://chaika.org.ua/platforma-vpo-1362-2/
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ЛОО «Чайка» взяла участь у заході «Презентація Аналітичного огляду
регіональних житлових програм». Захід був проведений БО «Право на
захист» за підтримки Управління Верховного комісара з питань біженців
ООН 20.11.2018 р. Витяг з огляду дано на сайті ЛОО «Чайка»
Сайт: http://chaika.org.ua/analitychnyj-oglyad-zhytlovyh-program/

4.5. Громадянська просвіта, виступи у ЗМІ:
• Продовжено інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо набуття
житла для ВПО:
- участь ЛОО «Чайка» у тематичній телепередачі «Що нового в
забезпеченні ВПО тимчасовим житлом» 23 січня 2018 р..
https://www.youtube.com/watch?v=kmweFHIaClk
23.01.18 Київ Live 19.00 – YouTube
- розміщення та коментарі важливих документів, зокрема, такого:
http://chaika.org.ua/derzhava-zhadala-pro-zhytlo-dlia-vpo-novi-mozhlyvosti/
Посилання на Постанову № 769 від 04.10.2017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/769-2017-%D0%BF
в Інтернеті розміщено понад 30 інформаційних матеріалів (статей,
роз’яснень, теоретичного обґрунтування) по темі інтеграції ВПО та
житла;
- також розміщені матеріали по додаткових темах поточної діяльності у
сфері захисту прав людини, а саме:
-
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питання сприяння реалізації права робітників підприємств на об’єднання у
профспілки; спогади українців Луганщини про Голодомор; питання
підготовки до різних заходів, дотримання законності і етики у Третьому
секторі при виборах до Громадської ради при МінТОТ та інші.
Сайт ЛОО «Чайка» http://chaika.org.ua , в різних рубриках;
• У зв’язку з 20-річчям Великого пікету у Луганську оприлюднено на
сайті ЛОО «Чайка» нарис 2000 року «Великий пікет. 20 років»
http://chaika.org.ua/velykiy-piket/
«Чайка» організувала виступи у тематичних радіопередачах, присвячених
20-річччю неординарної події в Україні – Великого пікету гірників у
Луганську у 1998 р.
o 09.06.2018
https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/155-dnivprotestu-shahtariv-u-lugansku-20-rokiv-tomu-zakinchylysyaperemogoyu-shahtariv-yakoyu-cinoyu-spogady-ochevydyci
o 14.12.2018
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/20rokiv-tomu-shahtar-oleksandr-myhalevych-zdiysnyv-akt-samospalennyapid-chas-tryvaloyi-akciyi-protestu-girnykiv
• Аналітиками ЛОО «Чайка» була уважно розглянута «Державна цільова
програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»,
яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1071 від 13
грудня 2017 р. , була дана громадська оцінка та буди подані пропозиції.
МінТОТ цих пропозицій до Програми ще на етапі її проекту не врахувало.
Ми, як і раніше, не схвалюємо низки положень цієї Програми, що і
відзначили у своїй оціночній статті «А Васька слушает да ест…»
chaika.org.ua/a-vaska-slushaet-da-est/#more-1152
В разі безконтрольної реалізації цієї Програми ми не виключаємо
виникнення загрози для загального розвитку Україні внаслідок штучних
преференцій у фінансуванні виключно 5 «східним» областям, в яких
економічними господарями являються найбільші в Україні монополії. В разі
несприятливого розвитку подій новостворені в інтересах монополій
«кластери» зможуть скласти економічну основу майбутньої «Новоросії».
Тобто, аналітики побачили, що крім регіонального умовно позитивного
економічного ефекту, не був врахований чітко негативний специфічний
загальнодержавний ефект загрози зміни загального вектору розвитку
України. Підґрунтям послужив досвід, отриманий у 2006 р. на Луганщині,
який
ми
повторно
оприлюднили
на
сайті
ЛОО
«Чайка»:
http://chaika.org.ua/chto-neset-v-ukrainu-roskapital/#more-1167
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• До днів Пам’яті про Голодомор в Україні розміщено спогади людей,
що пережили голодомор у 1933 р.- авторка Аннусова В.А.
«Голодомор на Луганщині. Спогади односельців.» http://chaika.org.ua/вірааннусова-голодомор-на-луганщині/#more-1275
• Більш повно ці та інші матеріали представлені на сайті ЛОО «Чайка».
4.6. Мережа і контакти ЛОО «Чайка»
• Мережа ЛОО «Чайка»
1) ГО «Вікторія», Старобільськ, голова Віра Флят – розвиток демократії
участі, робота з депутатами, громадянська просвіта, підтримка жіночого
малого бізнесу
2) ГО «Чайка», Новопсков, голова Світлана Стогнєєва – робота з дітьми,
громадський контроль діяльності влади, робота громадської ради, права
виборця, захист прав соціально малозахищених громадян
3) ГО «Теплий дощ», Чернігівська область, голова Антоніна Агєєва - робота з
безхатченками та соціально незахищеними людьми, захист їхніх прав,
інтеграція їх як ВПО, гуманітарна допомога
4) Ініціативна група «Первоцвіт», Дніпропетровська область, голова Віра
Аннусова – розвиток зеленого туризму, відновлення етнографічних свят,
патріотичне виховання молоді за участі ВПО, розвиток української школи,
захист прав соціально малозахищених громадян
5) ініціативна група «Чайка», м. Лисичанськ, голова Неля Рубіжна – контроль
діяльності влади, громадянська просвіта
6) Ініціативна група «Ластівка», Полтавська область, голова Любов Бабенко –
розвиток місцевих громад, демократії участі
7) Партнерська організація ГО «Правозахисна організація жінок-переселенок
«Воля до життя», м. Київ, голова Ірина Рєзнікова – інтеграція ВПО, виховна
робота з дітьми шкільного віку з розвитку особистості.
Фото 10

Мережа експертів і консультантів - членів ЛОО «Чайка»
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050 778 99 72
Антоніна
Леонідівна
099 235 32 74
Олена
Володимирівна
050 962 57 68
Альона Юріївна
050 578 54 12
Олег
Вадимович
095 698 55 61
Алла
Дмитрівна
099 218 37 21
Тамара
Анатоліївна
099 361 40 13
Неля
Василівна
050 530 31 91
Ірина
Серафимівна
Валерій
Георгійович

Чернігівська
область

Соціальний захист безхатченків, соціально
незахищених людей (маргінальних груп)

Київ

Експерт, соціолог, проекти

Київ

Організатор заходів,
Інтерв’юер КМІС
Юрист, консультант , первинна і вторинна
правова допомога

Ірпінь

Київ

Історія, громадянська просвіта,
Антикорупційна експертиза бюджету,
перекладач
Організатор заходів,
презентацій

Київ

Луганська
область
Лисичанськ
Ворзель

Протидія корупції,
громадський моніторинг

Ворзель

Обслуговуючий кооператив ВПО

Виховання в школі, освіта

5. Фінансовий звіт:
ЛОО «Чайка» по завершенні попереднього гранту отримала у 2018 р.
компенсацію за власний внесок в сумі 49 тисяч грн. Ці кошти були витрачені
на поточну діяльність організації. Адміністративні виплати не проводились
Нижче дається витяг з податкового звіту про надходження і витрати:
_Головне управління ДФС у м. Києві, Державна податкова інспекція у Подільсьому

районі Головного управління ДФС у м. Києві
6. 9 (найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації)

(грн)
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Код

Показники

рядка
1

2

Сума
3

Частина І
Доходи неприбуткової організації

49228,93

1

(сума рядків 1.1 – 1.11)
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних
пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

49228,93

благодійна допомога

1.6.1

49228,93

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

Видатки (витрати) неприбуткової організації

2

49247,09

(сума рядків 2.1 – 2.6)
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг),
використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення
неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних
організацій
Наявність додатків4

Наявність
поданих
до Звіту про
використання
доходів
(прибутків)
неприбуткової
організації
додатків – форм
фінансової

Баланс
(Звіт про
фінансовий
стан)

ГД5
Звіт про
фінансові
результати (Звіт
про
сукупний
дохід)

ВП
Звіт про рух
грошових
коштів

Звіт про
власний
капітал

49247,09
2.3

ФЗ6
Примітки до
річної
фінансової
звітності

Фінансовий звіт
суб’єкта малого
підприємництва

Баланс

Звіт про
фінансові
результати

звітності6

Спрощений
фінансовий звіт
суб’єкта малого
підприємництва
Баланс

Звіт про
фінансові
результати

+

+

Звіт
про
результати
фінансової
діяльності 7

5. Висновки і плани:
Висновки.
1.Діяльність ЛОО «Чайка» відповідала стратегічним цілям.
2.Здійснено вплив на посилення уваги КОДА до практичних питань
забезпечення житлом ВПО.
20

3. Посилено тему інтеграції ВПО в інформаційному громадському просторі
згідно з баченням аналітиків ЛОО «Чайка».
4.«Чайка» почала відновлювати лідерські позиції у захисті прав найманих
працівників на асоціацію.
5. Досягнуто просування по темі житла для ВПО: до державних планів і
програм закладаються заходи щодо забезпечення ВПО житлом у зв’язку зі
змінами в законодавстві. Практична сторона має прогрес: є перші інвестори
для вирішення проблеми житло-робота. Зупинка за рішенням органів
державної влади щодо фінансової підтримки.
6. Оцінено також негативні зміни і тенденції:
- ОТГ як сильні фінансово структури байдужі до питань ВПО. Розпочатий
відтік ВПО на окуповані та інші території не припиняється, мобільність в
обох напрямках зросла;
- посилилась тенденція до подальшої маргіналізації найменш соціально
захищених груп: самотніх людей похилого віку, інвалідів.
7. ЛОО «Чайка» в ході діяльності побачила ці зміни і відреагувала у
напрямках : посилення роботи з владою, активізація партнерів, розвиток
координаційних функцій «Чайки», постановка питання про створення
Дорожньої карти інтеграції через житло – це основні системоутворюючі
ланки майбутніх механізмів сприяння інтеграції.
Плани:
1. Продовжити поетапну реалізацію стратегії ЛОО «Чайка».
2. Використовуючи напрацювання в попередніх проектах, 2цфприступити
до створення та реалізації пілотної місцевої прогами інтеграції в
одному з районів Київщини, розповсюдити успішний досвід щодо
створення житла для ВПО.
3. Вивчити процеси маргіналізації в середовищі ВПО і розробити
концепцію запобігання цьому явищу.
4. Продовжити роботу з профспілками, з жінками, що постраждали на
війні.
5. Актуалізувати тему української самоідентифікації серед молоді ВПО,
молоді Сходу України.
6. Посилити присутність в інформаційному просторі.
7. Провести фандрайзинг для фінансового забезпечення цього плану.
Контакти ЛОО «Чайка»:
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тел.066 766 99 31
ел. пошта lgseagull@gmail.com
сайт http://chaika.org.ua
ФБ https://www.facebook.com/lugansk.chaika/
Голова правління

Лариса Заливна
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