
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: Громадська організація «Всеукраїнська громадська 

організація  «Молодий Народний Рух»» 

 

Статус: Громадська організація 

 

Сфера діяльності            захисту інтересів дітей та молоді                         . 
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації:  03.12.1999, (свідоцтво № 1273 у Шевченківському 

районному управлінні юстиції) 

 

Місцезнаходження та контактні дані:  

01034 м. Київ вул. О.Гончара, 33; тел.: 0962406569, mnr.sekretariat@gmail.com, 

www.mnr.in.ua                                                                                                

 

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

органів об’єднання: 

 Голова — Ференчак Ярослав Іванович 

Контрольно ревізійна комісія: 

- Лопусевич Володимир Богданович 

- Білоус Олександр Олегович 

- Савка Олег Івановчи 

- Цюп’як Іван Андрійвич 

 

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

подання заяви на участь у Конференції:  

 

У ВГО «Молодий Народний Рух» ще з 1999 року одним із основних напрямків 

діяльності є виховання молоді, кожного року «МНР» проводить більше декілька 
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десятків заходів із залученням молоді та для молоді. Починаючи від створення 

настільної гри для школярів завершуючи вишкільними таборами для 

студентства. Організація створювалась та веде свою діяльність для того, щоб 

виховувати молодих українців і вчити їх бути гідними громадянами.  

 

Перелік реалізованих проектів: 

1. Проект створення і розповсюдження настільної  гри «Показуха». 

- Зміст: Створити українську, патріотичну, історичну, настільну гру, з 

якою молодь буде проводити свій вільний час. Розповсюдити гру 

щонайменше у 14 регіонів. 

- Строки реалізації: 01.02.2020-01.08.2020. 

- Досягнуті результати: Створена історична патріотична, настільна гра. 

Проведено за останніх 3 місяці більше 50 ігор із загальною 

залученістю 600 українців. 

2. Проект збільшення кількості громадських організацій шляхом 

проведення національно-патріотичних таборів. 

- Зміст: Проведення патріотичних таборів завданням яких буде підняття 

інтересу до громадської діяльності. 

- Строки реалізації: 01.01.2016 – 01.01.2022. 

- Досягнуті результати: За останніх 4 роки, проведено більше 14 

патріотичних таборів по всіх Україні. Через табори пройшло більше 

2000 молодих людей. 

3. Проект написання книги «Обличчя Незалежності». 

- Зміст: Проведення школи журналістики для молоді/дітей і 

вподальшому спільне написання книги із спогадами людей, які 

виборювали  Незалежність України. 

- Строки реалізації: 01.06.2018 – 01.12.2018. 

- Досягнуті результати: Написана і видана тиражом 1000 штук книга із 

100 історіями людей, які відігравали значну роль у боротьбі за 

Незалежність. Знятий документальний фільм. Близько 30 школярів 

поступили на журналістські напрямки навчання. 

4. Проект молодіжного фестивалю «Ше.Fest». 

- Зміст: Створення і організація молодіжного фестивалю присвяченого 

Тарасу Шевченку з метою популяризації його творчості серед молоді. 

Всі пісні на фестивалі етнічні. 

- Строки реалізації: 01.01.2014 – 01.01.2022. 

- Досягнуті результати: Проведено вже 4 фестивалі із загальною 

охопленістю близько 40 000 людей. Фестиваль став перлиною 

Черкащини.  

 

Проведені заходи:  

2018 рік: 

1. Таборування для молоді «Рухайся з нами!» біля підніжжя г. Говерла 13-

17 липня 2018 року 
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2. Молодіжний фестиваль «Ше.Fest» у с. Моринці 18-19 серпня 2018 року 

3. Семінар по основах журналістики у рамках проєкту «Обличчя 

Незалежності»  м. Львів 25-26 серпня 2018 року 

2019 рік: 

1. Акція до дня матері « Мамо дякую тобі» м. Київ 11-12 травня 2019 року 

2. Таборування для молоді «Рухаймось разом!» біля підніжжя г. Говерла 08-

12 серпня 2019 року 

3. Молодіжний фестиваль «Ше.Fest» у с. Моринці 17-18 серпня 2019 року 

4. Ряд семінарів по критичному мисленні для школярів м. Львів вересень-

жовтень 2019 року 

5. «Студії громадянської освіти» на базі університету НАУ для 

студентських лідерів м. Київ жовтень-грудень 2019 року 

2020 рік: 

1.  «Студії громадянської освіти» на базі університету НАУ для 

студентських лідерів 2 група м. Київ лютий-березень 2020 року. 

2. «Школа політичної освіти» онлайн квітень-травень 2020 року. 

3. Таборування для молоді «Разом до вершин!» біля підніжжя г. Говерла 21-

25 серпня 2020 року 

4. Ряд семінарів по Україні в школах присвячених «Акту злуки» для 

школярів  22 січня 2020 року 

 

Друковані та електронні видання: 

1. Веб-сайт організації https://www.mnr.in.ua/ 

2. Обличчя Незалежності : зб. інтерв'ю / упоряд. Андрій Рибалко. – Київ : 

Українська Видавнича Справа, 2018. – 347 с.  

3. Документальний фільм «Обличчя Незалежності» 

https://www.youtube.com/watch?v=zBf7rWD53QI&t=137s 

 

Інформація про керівника: 

Ференчак Ярослав Іванович, 26.09.1998 року. Голова ГО «МНР». 

Приватний підприємець з 2017 року. Магістр по спеціальності економіка 

підприємства КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

Більше 20 проведених тренінгів у напрямках: «Ораторське мистецтво», 

«Секрети публічних виступів», «Цілі та мотивація», «Системність дій». 

Член міжвідомчої комісії з питань Національно-патріотичного виховання 

молоді. Бере участь у заходах МНР, перерахованих вище. 

 

Інформація про інших членів: 

Керівники регіональних організацій: 

1. Курник Валентина – Голова Київського Осередку «МНР» 

2. Цюп’як Іван - Голова Львівського Осередку «МНР» 

3. Понзель Віктор - Голова Закарпатського Осередку «МНР» 

4. Дмитрук Юлія - Голова Волинського Осередку «МНР» 

5. Ніконорова Олександра - Голова Сумського Осередку «МНР» 

https://www.mnr.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=zBf7rWD53QI&t=137s


 

 

4 

6. Лаврук Марія - Голова Івано-Франківського Осередку «МНР» 

7. Максим Паляниця - Голова Лубенського Осередку «МНР» 

8. Кирило Демченко - Голова Дніпровського Осередку «МНР» 

9. Павло Куц - Голова Харківського Осередку «МНР» 

10. Павло Прибіш - Голова Черкаського Осередку «МНР» 

 

Загалом організація нараховує по всіх Україні більше 700 активних учасників. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в 

яких висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох 

років: 

1. https://youtu.be/AJczqkUAs6w 

2. https://kurs.if.ua/news/zavershylosya_taboruvannya_goverlyana_imeni_vyac

heslava_chornovola_video_67582.html  

3. http://pokrov.world/archives/4784  

4. http://paralel-media.com.ua/p79799.html 

5. https://list.in.ua/Львів/afisha/60382-Семінар-тренінг "Обличчя 

Незалежності" 

6. https://www.cdu.edu.ua/news/5352-studentiv-chnu-zaproshuyut-vzyati-

uchast-u-proekti-oblichchya-nezalezhnosti.html 

7. https://www.mixcloud.com/zoriana-palamarchuk/проект-обличчя-

незалежності/ 

8. https://np.pl.ua/2018/08/molodyj-narodnyj-ruh-oholoshuje-pro-pochatok-

proektu-oblychchya-nezalezhnosti/ 

9. https://diem.studway.com.ua/d/lviv-oblichchya-nezalezhnosti/ 

10. https://irpen.net.ua/component/k2/item/3300-mrij-rukhajsya-dij-vidbulosya-

traditsijne-taboruvannya-bilya-goverli 

11. https://youtu.be/tpWC4WuyUtA 

12. http://sumy.today/v-ukrayinskyh-karpatah-taboruvalysya-molodoruhivci 

13. https://detector.media/community/article/180779/2020-09-19-mi-formuemo-

maibutnyu-patriotichnu-politichnu-elitu-golova-molodogo-narodnogo-rukhu-

yaroslav-ferenchak/ 

14. http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-

traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685 

15. http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-

traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685 

16. https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2883093-sepesna-otkryla-

golosovanie-za-lucsuu-kompoziciu-na-slova-sevcenko.html 

17. https://www.5.ua/kultura/festyval-shefest-iak-pochuty-i-pobachyty-inshoho-

shevchenka-176860.html 

18. https://www.kmu.gov.ua/news/na-cherkashchini-vidbudetsya-vseukrayinskij-

festival-shefest-2019-gaslo-yakogo-pid-vilnim-nebom 

19. https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2750834-na-blagotvoritelnyj-

sevcenkovskij-festival-v-morincah-priedut-sklar-i-irvanec.html 

https://youtu.be/AJczqkUAs6w
https://kurs.if.ua/news/zavershylosya_taboruvannya_goverlyana_imeni_vyacheslava_chornovola_video_67582.html
https://kurs.if.ua/news/zavershylosya_taboruvannya_goverlyana_imeni_vyacheslava_chornovola_video_67582.html
http://pokrov.world/archives/4784
http://paralel-media.com.ua/p79799.html
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/60382-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%22%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%22
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/60382-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%22%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%22
https://www.cdu.edu.ua/news/5352-studentiv-chnu-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-proekti-oblichchya-nezalezhnosti.html
https://www.cdu.edu.ua/news/5352-studentiv-chnu-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-proekti-oblichchya-nezalezhnosti.html
https://www.mixcloud.com/zoriana-palamarchuk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/
https://www.mixcloud.com/zoriana-palamarchuk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/
https://np.pl.ua/2018/08/molodyj-narodnyj-ruh-oholoshuje-pro-pochatok-proektu-oblychchya-nezalezhnosti/
https://np.pl.ua/2018/08/molodyj-narodnyj-ruh-oholoshuje-pro-pochatok-proektu-oblychchya-nezalezhnosti/
https://diem.studway.com.ua/d/lviv-oblichchya-nezalezhnosti/
https://irpen.net.ua/component/k2/item/3300-mrij-rukhajsya-dij-vidbulosya-traditsijne-taboruvannya-bilya-goverli
https://irpen.net.ua/component/k2/item/3300-mrij-rukhajsya-dij-vidbulosya-traditsijne-taboruvannya-bilya-goverli
https://youtu.be/tpWC4WuyUtA
http://sumy.today/v-ukrayinskyh-karpatah-taboruvalysya-molodoruhivci
https://detector.media/community/article/180779/2020-09-19-mi-formuemo-maibutnyu-patriotichnu-politichnu-elitu-golova-molodogo-narodnogo-rukhu-yaroslav-ferenchak/
https://detector.media/community/article/180779/2020-09-19-mi-formuemo-maibutnyu-patriotichnu-politichnu-elitu-golova-molodogo-narodnogo-rukhu-yaroslav-ferenchak/
https://detector.media/community/article/180779/2020-09-19-mi-formuemo-maibutnyu-patriotichnu-politichnu-elitu-golova-molodogo-narodnogo-rukhu-yaroslav-ferenchak/
http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685
http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685
http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685
http://naftohimik.info/news/mistsevi-novini/mriy-rukhaysya-diy-vidbuvsya-traditsiyniy-tabir-molodoho-narodnoho-rukhu-1598531685
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2883093-sepesna-otkryla-golosovanie-za-lucsuu-kompoziciu-na-slova-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2883093-sepesna-otkryla-golosovanie-za-lucsuu-kompoziciu-na-slova-sevcenko.html
https://www.5.ua/kultura/festyval-shefest-iak-pochuty-i-pobachyty-inshoho-shevchenka-176860.html
https://www.5.ua/kultura/festyval-shefest-iak-pochuty-i-pobachyty-inshoho-shevchenka-176860.html
https://www.kmu.gov.ua/news/na-cherkashchini-vidbudetsya-vseukrayinskij-festival-shefest-2019-gaslo-yakogo-pid-vilnim-nebom
https://www.kmu.gov.ua/news/na-cherkashchini-vidbudetsya-vseukrayinskij-festival-shefest-2019-gaslo-yakogo-pid-vilnim-nebom
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2750834-na-blagotvoritelnyj-sevcenkovskij-festival-v-morincah-priedut-sklar-i-irvanec.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2750834-na-blagotvoritelnyj-sevcenkovskij-festival-v-morincah-priedut-sklar-i-irvanec.html
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20. http://www.golos.com.ua/article/321666 

21. http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89761 

22. https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2400640-patij-festival-sefest-

vidbudetsa-u-serpni-na-cerkasini.html 

23. https://dostyp.com.ua/novini/pid-vil-nim-niebom-zhitieliv-

kirovoghradshchini-zaproshuiut-na-shiefiest-2019-1 

 

 

 

 

Керівник    ______________                       Я.І. Ференчак 
                                                                              (підпис)                                                      (ініціали, прізвище) 

Дата: 21.10.2020 

 

М. П. 

(за наявності) 
 

http://www.golos.com.ua/article/321666
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89761
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2400640-patij-festival-sefest-vidbudetsa-u-serpni-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2400640-patij-festival-sefest-vidbudetsa-u-serpni-na-cerkasini.html
https://dostyp.com.ua/novini/pid-vil-nim-niebom-zhitieliv-kirovoghradshchini-zaproshuiut-na-shiefiest-2019-1
https://dostyp.com.ua/novini/pid-vil-nim-niebom-zhitieliv-kirovoghradshchini-zaproshuiut-na-shiefiest-2019-1
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