
 

                                                         

Додаток 1 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів 

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

та припинення їхніх повноважень 

(пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій 

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

Найменування   Харківська обласна молодіжна громадська організація «Харківський 

центр волонтерів» (ХОМГО «Харківський центр волонтерів») 

 

Статус  громадська організація 

Сфера діяльності  захист інтересів дітей та молоді  
 

Дата реєстрації 11.04.2007 р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані 

Юридична адреса: 61099 Харків, вул. А.Ощєпкова, б. 16, кв. 33 

Фактична адреса: 61099 Харків, бульвар Б.Хмельницького 10 А  

volonter2007Kh2@ukr.net  099-158-25-48, 063-585-16-00. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів 

об’єднання: 

Керівними органами організації, згідно із Статутом, є Конференція, президія, президент та 

віце-президент. Вищим керівним органом організації є Конференція. Президент забезпечує 

постійну діяльність організації. Контроль за діяльністю організації та роботою президії 

здійснюється ревізійною комісією.  

 Президентка організації – Світлана Сітнік, кандидатка наук з державного управління,  

кандидатська дисертація за тематикою механізмів державного управління в системі 

соціального партнерства на регіональному рівні, докторантка Національної академії 
державного управління при Президентові України, лауреатка Премій Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Харківської міської ради за внесок молоді у 

розбудову держави, Грантерка Президента України «Обдарованість». 

 Віце-президентка організації – Багрич Катерина Сергіївна, лауреатка Премії 

Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань 

та розвиток місцевого самоврядування, нагороджена Почесною Грамотою 

Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту «За вагомий внесок у 
становлення та розвиток державної молодіжної політики у соціальній сфері, сумлінну 

творчу працю, професіоналізм». 

Члени Контрольно-ревізійної комісії: Аліпова С.В., Сокол Т.О.- лауреатки Премії 

Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та 

розвиток місцевого самоврядування. 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання заяви 

на участь у Конференції 

     Харківська обласна молодіжна громадська організація "Харківський центр волонтерів" 

була створена у 2007 році з метою розвитку волонтерського руху, активного залучення 

молоді до реалізації соціальних програм. 

 



     До складу організації входять студенти, учні шкіл, представники студентського та 

шкільного самоврядувань, інших громадських організацій. Загальна кількість членів 

організації, що мають посвідчення волонтерів -  678 осіб.  
 

Основними напрямами діяльності організації згідно із статутом є: 

- Задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, 

національно-культурних прав молоді шляхом правового просвітництва, підвищення 

правової свідомості та культури. 

- Сприяння розвитку молодіжної політики, волонтерського руху, студентського та 
шкільного самоврядування, активного громадського самоусвідомлення. 

- Налагодження зв`язків та співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями, 

органами влади, ЗМІ. 

- Залучення молоді до сфери активного громадського функціонування. 

- Комплексна теоретична та практична підготовка волонтерів, що здійснюють соціальну 
роботу. 

- Популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ. 

- Сприяння розвитку лідерських якостей та творчого потенціалу молоді. 

- Залучення молоді до соціально-вагомої роботи (ігротеки в інтернатних закладах, 

проведення клубів спілкування молоді з інвалідністю, надання допомоги багатодітним, 
малозабезпеченим родинам, родинам вимушених переселенців із зони АТО, 

проведення соціальних акцій та заходів). 

За час свого існування Харківська обласна молодіжна громадська організація «Харківський 

центр волонтерів» успішно виконала більш тридцяти проектів, які були підтримані 

регіональними та міжнародними донорами. Пропозиції організації були прийняті 

Міністрерством юстиції України та увійшли до закону України «Про волонтерський рух». 

 

Серед проектів організації: 

- Проекти “Волонтерський соціальний інтеграційний театр “Дорогою добра”, “Волонтери 

Харкова! Єднаймося!”,  “Школа волонтерів”, “Діалог поколінь”, “Здоровим бути модно!”, 

“Країна чудес”, “Місія Добра”, “Ти+Я=Одна сім`я”, “Подаруй свою любов дітям”, 

“Весняний тиждень добра” , “Родинний дім”, «Молодь за здоровий спосіб життя», «Обери 

життя без наркотиків», «Намалюй життя», «Абетка волонтерства», «Волонтерський зліт», 

«Всеукраїнський молодіжний форум» та ін. за підтримки управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради. 

- Проект “Місія добра” за підтримки Львівської освітньої фундації. 

- Грант Президента України «Я – Волонтер і пишаюся цим!». 

- “Ефективне соціальне партнерство — запорука розвитку волонтерського руху” за 

підтримки Міжнародного фонду «Open Ukraine» та ін. 

- Грант Президента України «Я – Волонтер і пишаюся цим!». 

- “Ефективне соціальне партнерство — запорука розвитку волонтерського руху” за 

підтримки Міжнародного фонду «Open Ukraine». 

- «Розвиток волонтерства – запорука згуртованості громад!» за підтримки International Alert, 

Європейського Союзу. 

- «Волонтерство – як платформа гендерночутливого суспільства» за підтримки Центру 

гендерної культури м.Харкова, Європейського Союзу. 

Цільові групи — молодь, студентство, волонтери; вихованці інтернатних закладів та дитячих 

будинків, соціальні категорії сімей, люди похилого віку, тимчасові переселенці із зони АТО.  

Партнерство в проектах:  

 «Розвиток волонтеризму в Харківському регіоні» (Відділ освіти та культури 

Посольства США в Україні) 

В партнерстві з польською НДО, «Малопольське освітнє товариство» (МТО, Новий Сонч, 
Польща), були успішно виконані наступні проекти і програми, які спрямовані на 

просування громадянської освіти молоді Харкова та області та підтримки молодіжних 

громадських ініціатив: «Активна молодь – майбутнє України» - Міністерство закордонних 



справ Республіки Польща. 

Представники організації – учасники: 

-  тренінгу для мультиплікаторів «Креативний погляд на права людини» за підтримки 

Організації «Альянс», Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини                
(м. Донецьк).  

-  міжнародного стажування Study Tours to Poland (м. Краків, Польща). 

   - навчання за проектом сприяння реформі соціальних послуг в Україні за підтримки     

  Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID). 

- тренінгу «HR та конфлікт-менеджмент для НДО» за підтримки GIZ. 

- навчання за програмою «Публічно-приватні партнерства» за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку.  

- серії дистанційного навчання за підтримки Польсько-Українського центру громадської 

освіти (Краснік, Польща). 

- навчального курсу «Успішне управління конфліктами» за проектом громадської 

організації «АССА». Сертифікат учасника проекту «Школа молодого лідера» «Нова 
молодь – нова України» за підтримки Інституту Політичної освіти, офісу Координатора 

проектів ОБСЕ в Україні. 

- підвищення кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління 

 «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності» та ін.  

 

Проведені заходи (за рік): 

 сприяння проведенню півфіналу 15-го щорічного Харківського благодійного 

міжнародного фестивалю «Шлях до зірок». Кількість учасників – 300 осіб. Кількість 

волонтерів – 10 ос. 

 участь волонтерського театру у Всеукраїнському фестивалі творчості у                                 

м. Червоноград (Львівська область). Кількість учасників – 500 ос. Кількість 

волонтерів – 20 ос.  

 Протягом року – проведення репетиції волонтерського соціального театру "Дорогою 

добра". Кількість учасників – 20 осіб. 

 проведення виїзної волонтерської соціальної акції на базі дитячого 

психоневрологічного санаторію № 1. Кількість учасників – 60 ос. Кількість 

волонтерів – 10 ос. 

 проведення акції для дітей пільгових категорій на базі офісу організації. Кількість 

учасників – 80 осіб. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 проведена соціальна акція «Весняний тиждень добра» з надання допомоги дитячим 

будинкам та інтернатним закладам. 

 Кількість учасників – 200 осіб. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 Протягом року — проведення волонтерської продуктової акції на базі супермаркету 

“Метро”, надання продуктової допомоги пільговим категоріям населення. Кількість 

волонтерів — 15 ос. 

 виступ волонтерського соціального інтеграційного театру «Дорогою добра» у 

творчому хабі (Клочківська, 3). Кількість учасників – 50 ос. Кількість волонтерів – 10 

ос. 

  проведення Молодіжного форуму з розробки соціальних проектів «Долаючи 

рубіжи». Кількість учасників – 100 ос. Кількість волонтерів – 10 ос. 

 проведення волонтерської ігротеки для дітей пільгових категорій у с.Малая 

Данилівка. Кількість учасників – 20 ос. Кількість волонтерів – 3 ос. 

  проведення волонтерської акції в школі-інтернаті № 12. Кількість учасників – 80 

осіб. Кількість волонтерів – 8 ос. 

 проведення молодіжного форуму “Молодіжна столиця. Слобожанський вибір!” 

Кількість учасників – 100 осіб. Кількість волонтерів – 15 ос. 

  виступ волонтерського соціального інтеграційного театру «Дорогою добра» під час 

проведення Міжнародного фестивалю творчості «Шлях до зірок». Кількість учасників 

– 100 ос. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 



 проведення гуманітарної місії з надання молочної продукції дітям та родинам 

пільгових категорій, інтернатним закладам та дитячим будинкам. Охоплено — 1200 

ос. 

 волонтерська допомога у проведенні Міжнародного тенісного турніру для 

спортсменів на візках. Кількість учасників – 100 осіб. Кількість волонтерів – 10 ос. 

 сприяння проведенню волонтерського молодіжного форуму у м. Балаклея Харківської 

області. Кількість учасників – 100 ос. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 проведення загальноміської соціальної волонтерської акції “Моя семья — мое 

богатство!”, присвяченої міжнародному дню сім`ї, дню  матері для пільгових 

категорій сімей на базі кафе “Вечірні зорі”. Кількість учасників – 150 осіб. Кількість 

волонтерів – 25 ос. 

 проведення Всеукраїнського молодіжного форуму «Здоровим бути модно!». Кількість 

учасників – 100 ос. Кількість волонтерів – 15 ос. (Готельний комплекс «Меркурій»). 

 виступ волонтерського соціального інтеграційного театру «Дорогою добра» у                      

м. Києві. Кількість учасників – 200 ос. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 участь волонтерів у профілактичному проекті “Намалюй життя!”  Кількість 

волонтерів – 20 ос. 

 волонтерська допомога у проведенні заходу «Родинне коло Харківщини» для сімей 

воїнів АТО, тимчасових переселенців із зони АТО. Кількість учасників – 200 осіб. 

Кількість волонтерів – 7 ос. 

 проведення виїзної волонтерської акції у школі-інтернаті № 8. Кількість учасників – 

50 осіб. Кількість волонтерів – 5 ос. 

 організація та проведення Всеукраїнського молодіжного форуму із залучення молоді 

до соціально-вагомої діяльності. Отель “Меркурій”. Кількість учасників – 100 осіб. 

Кількість волонтерів – 10 ос. 

 проведення волонтерської акції з виставою театру в дитячому психоневрологічному 

санаторії № 1.Кількість учасників – 60 осіб. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 проведення волонтерської соціальної акції для сімей пільгових категорій. Кількість 

учасників – 60 осіб. Кількість волонтерів – 10 ос. 

 проведення волонтерської акції для дітей та сімей пільгових категорій з виступом 

волонтерського лялькового театру, проведенням ігротеки для дітей, організацією 

солодкого столу. Кількість учасників – 100 осіб. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 участь волонтерів у профілактичному проекті “Намалюй життя!”  Кількість 

волонтерів – 10 ос. 

 проведення обласного культурно-мистецького заходу на базі коледжу будівничих 

технологій. Кількість учасників – 60. Кількість волонтерів – 10 ос. 

  проведення гуманітарної продуктової місії для соціально-незахищених верств 

населення. Кількість учасників – 200 ос. Кількість волонтерів – 12 ос. 

 проведення соціальної волонтерської акції «Соціальний рюкзачок» - благодійне 

надання канцелярських товарів дітям соціальних категорій, проведення виїзних 

заходів до зони АТО з гуманітарною місією. Кількість учасників – 200. Кількість 

волонтерів – 8 ос. 

 проведення волонтерського зльоту в Малій Данилівці Харківської області. Кількість 

учасників – 100. Кількість волонтерів – 20 ос. 

 участь у тренінгу за тематикою згуртованості громад силами молодих лідерів 

ініціативою ГО "АССА". Кількість учасників – 50. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 участь в круглому столі "Зміцнення довіри між органами влади та організаціями 

громадянського суспільства" у партнерстві з Офісом Президента України та 

Міністерством молоді та спорту України. 

  проведення Всеукраїнського семінару-тренінгу для молоді за тематикою здорового 

способу життя та лідерства у м.Харкові. Кількість учасників – 100 осіб. Кількість 

волонтерів – 10 ос. 

 проведення волонтерської акції «Сад пісень Сковороди» у селищі Бабаї Харківської 

області. Кількість учасників – 200 осіб. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 



 участь у міжнародному навчальному візиті до м.Гетеборга (Швеція) за підтримки 

Гендерного культурного центру за програмою для жінок-лідерок. 

 відвідання Тренінгу за тематикою соціальної згуртованості громад та вирішення 

конфліктів за підтримки International Alert. Кількість волонтерів – 2. 

 проведення тренінгових занять «Школи волонтерів». Кількість учасників – 30 осіб.  

 виступ в рамках проведення звітно-виборчої конференції учнівського самоврядування 

Немишлянського району м.Харкова. Кількість учасників – 60 осіб. Кількість 

волонтерів – 2 ос. 

 проведення гуманітарно-продуктової місії для пільгових категорій сімей і дітей на 

базі офісу організації. Кількість учасників – 60 осіб. Кількість волонтерів – 10 ос. 

 виступ в рамках проведення міжнародної конференції із антикорупційного 

законодавства на базі університету внутрішніх справ. Кількість учасників – 200 осіб. 

Кількість волонтерів – 2 ос. 

 відкриття нового сезону «Школи волонтерів» на базі Центру гендерної культури. 

Кількість учасників – 60 осіб. Кількість волонтерів – 10 ос. 

  участь у зустрічі лідерок змін у Центрі гендерної культури м. Харкова. 

 проведення тренінгу-семінару «Школа відповідального батьківства» для волонтерів 

та соціальних працівників на базі готелю «Меркурій». Кількість учасників – 50 осіб. 

Кількість волонтерів – 6 ос. 

 проведення міської волонтерської акції «Щаслива родина – Щаслива країна» на базі 

кафе «Вечірні зорі» для пільгових категорій сімей. Кількість учасників – 100 осіб. 

Кількість волонтерів – 20 ос. 

 проведення презентації роботи Харківського центру волонтерів у студентському 

сенаті університету міського господарства ім. Бекетова. Кількість учасників – 50 осіб. 

Кількість волонтерів – 8 ос. 

 участь волонтерів у тест-драйві на арт-заводі «Механіка» «Обирай за покликанням», 

надання волонтерської допомоги Центру гендерної культури міста Харкова. Кількість 

учасників – 200 осіб. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 відвідання багатодітної родини з 13-ти дітей, надання гуманітарної допомоги 

(Слатино, Харківська область). Кількість волонтерів – 4 ос. 

 участь у круглому столі з соціальної згуртованості за підтримки міжнародного фонду 

Alert. Кількість учасників – 30 осіб. Кількість волонтерів – 3 ос. 

 проведення волонтерської акції «Молодь за здоровий спосіб життя» (пейнтбольний 

клуб Форпост). Кількість учасників – 60 осіб. Кількість волонтерів – 6 ос. 

 участь волонтерів організації у Першій річній конференції EPAIU у м. Київ. Кількість 

учасників – 100 осіб. Кількість волонтерів – 2 ос. 

  проведення молодіжного форуму за тематикою згуртованості молоді, залучення до 

волонтерства, виступ волонтерського соціального театру (медіа-центр «Время»). 

Кількість учасників – 100 осіб. Кількість волонтерів – 15 ос. 

 участь волонтерського соціального інтеграційного театру у відбірковому турі  

фестивалю «На крилах натхнення». Кількість волонтерів – 13 ос. 

 сприяння проведенню профілактичної акції в гіпермаркеті Ашан до Дня боротьби зі 

СНІДом спільно із БФ «100% життя Харків». Кількість учасників – 100 осіб. Кількість 

волонтерів – 5 ос. 

 проведення виїзних волонтерських акцій до інтернатних закладів та дитячих будинків 

(містечко для тимчасового перебування ВПО, школа-інтернат №8, школа-інтернат № 

12). Кількість учасників – 80 осіб. Кількість волонтерів – 8 ос. 

 надання допомоги у вигляді продуктів харчування людям з інвалідністю. Акція до 

Дня людей з інвалідністю. Кількість учасників – 60 ос. Кількість волонтерів -2. 

  проведення святкового заходу для волонтерів до Міжнародного дня волонтерів на 

базі Центру гендерної культури м.Харкова. Кількість учасників – 30 ос. 



 
 

Інформація про президентку Харківської обласної молодіжної громадської організації 

                                                   «Харківського центру волонтерів» 

                                                           Сітнік Світлану Петрівну 

  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКІВ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІТНІК  СВІТЛАНА  ПЕТРІВНА 
__________________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

 

 

 
 

Дата народження:  14 вересня 1984 р. 

  

  

Місце народження:  м. Харків 

  

Громадянство: України 

  

Основне місце роботи та посада:  
Харківська обласна молодіжна громадська організація 

«Харківський центр волонтерів», президентка організації 

  

Сімейний стан:  одружена, має доньку 

  

Місце реєстрації : м. Харків 

  

Місце фактичного проживання: м. Харків, вул. А.Ощєпкова, б. 16, кв. 33 

Контактний телефон:  +380991582548 

  

E-mail: volonter2007Kh2@ukr.net 

  

Освіта:  вища 

  

Назва навчального закладу і його 

місцезнаходження 
Роки навчання Спеціальність 

Харківський регіональний 

інститут державного управління 

2001-2005                                   «Менеджмент організацій»            

                                



Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

Вступ до докторантури 

Харківського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України (кафедра регіонального 

розвитку та місцевого 

самоврядування). 

2019          «Регіональний розвиток та місцеве самоврядування» 

 

Науковий ступінь,  

вчене звання:  
Кандидатка наук з державного управління 

  

Державні нагороди:  

- Лауреатка Премії Кабінету Міністрів України за внесок 

молоді у розбудову держави у номінації “За внесок у 

розвиток молодіжного руху”.  

- Лауреатка Премії Верховної Ради України за внесок молоді 

у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.     

- Грантерка Президента України «Обдарованість». 

- Лауреатка Премії Харківської міської ради “За внесок у 

розвиток місцевого самоврядування”. 

  

 

 

Трудова діяльність:   

Місяць і рік 
Підприємство, організація, установа; посада Місцезнаходження 

вступу звільнення 

2005 
Декретна 

відпустка 

Управління у справах сім’ї та молоді 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради, заступниця 

начальника управління – начальник відділу у 

справах молоді управління  

у справах сім’ї та молоді міської ради  

м.Харків, м-н 

Конституції,7 

 

Громадська діяльність: 

  

  

Членство в громадських організаціях: 

рік посада Назва організації 

2007 по 

теперішній 

час 

Президентка 

Харківська обласна молодіжна 

громадська організація  

«Харківський центр волонтерів» 

2016 Секретарка  
Молодіжна рада при Харківському 

міському голові  

2017 Членкиня 

Громадська рада при  

Харківській обласній державній 

адміністрації 

2018 Членкиня 
Молодіжна рада при Харківській 

обласній державній адміністрації 

  



 


	ЗАЯВА
	на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ
	Юридична адреса: 61099 Харків, вул. А.Ощєпкова, б. 16, кв. 33
	Керівними органами організації, згідно із Статутом, є Конференція, президія, президент та віце-президент. Вищим керівним органом організації є Конференція. Президент забезпечує постійну діяльність організації. Контроль за діяльністю організації та роб...


