
 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 Сумська обласна громадська організація «Клуб «Шанс» 
Статус Громадська організація  
Сфера діяльності   правозахисна сфера                                                                              
Дата реєстрації  25.05.2006 
Місцезнаходження та контактні дані  
42400, Сумська обл., Краснопільський район, селище міського типу 
Краснопілля, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 19 
clubchancesumy@gmail.com; тел. +380542 775007; +380954429903 
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів об’єднання .  
1. Букін Андрій Васильович– Директор виконавчий.  
2. Гапієнко Наталія Анатоліївна – Генеральний менеджер програм 
3. Козак В’ячислав Юрійович – старший соціальний працівник  
4. Трецька Марина Владиславівна – керівник напрямку МПСС ЗПТ  
5. Казнієнко Олександр Вікторович – головний фахівець з соціальної роботи  
Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню 
подання заяви на участь у Конференції  
Клуб “Шанс” – неурядова організація, яка з 2006 року здійснює свою діяльність 
на території Сумської області.  
Наша місія – допомагати уразливим спільнотам та окремим людям вирішувати 
соціальні проблеми, з якими вони не можуть впоратися самотужки!  
Основні сфери нашої діяльності:  
профілактика соціально-небезпечних захворювань серед груп підвищеного 
ризику (ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити В та С, туберкульоз, інфекції, що 
передаються статевим шляхом); догляд і підтримка людей, які живуть з ВІЛ у 
Сумській області; реалізація комплексних програм виявлення ВІЛ серед 
представників уразливих груп; медико-соціально-психологічний супровід 
хворих на туберкульоз; соціальний супровід пацієнтів замісної підтримувальної 
терапії; профілактика ВІЛ серед засуджених та ув’язнених у Сумській області; 
догляд та підтримка ВІЛ-позитивних засуджених та ув’язнених у Сумській 
області; громадське здоров’я; представництво інтересів і захист прав уразливих 
груп. 
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Перелік реалізованих проектів  

• Клуб “Шанс” разом з донорами та партнерами ініціював створення в Сумах 
першого на території Східної Європи та Центральної Азії кабінету 
зменшення шкоди від вживання наркотиків. 

• Представники організації увійшли до робочої групи та працювали над 
першою в Україні «Обласною програмою підтримки системи 
громадського здоров’я в Сумській області на 2020-2021 роки». Її 
затвердили у жовтні 2019 року. 

• У 2018 році вперше в Україні послуги з профілактики соціально 
небезпечних захворювань серед найбільш уразливих груп населення, 
супровід пацієнтів з туберкульозом і послуги з догляду та підтримки людей, 
які живуть з ВІЛ, через систему Prozorro закупила державна 
установа Сумський обласний центр громадського здоров’я. Переможцем 
визначили громадську організацію “Клуб “Шанс”. 

• Сумщина стала першим регіоном в Україні, де створили Обласну цільову 
соціальну програму розв’язання пріоритетних проблем з використанням 
механізму соціального замовлення на 2017 рік. У рамках цього унікального 
прецеденту, КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер» уперше через 
систему ProZorro закупив послуги соціального супроводу пацієнтів ЗПТ 
у громадської організації “Клуб “Шанс” за кошти обласного бюджету. 

• У 2017 році “Клуб “Шанс” став першою громадською організацією 
України, яка працевлаштувала волонтера з числа засуджених Роменської 
виправної колонії максимального рівня безпеки (№56).  

Проведені заходи  
Акція “Капелюха на вуха”, 12 жовтня 
Щорічний флешмоб, під час якого працівники “Клуб “Шанс” одягають 
#капелюха_на_вуха, щоб підтримати невиліковно хворих дітей і привернути 
увагу до проблеми з доступом до паліативної допомоги на Сумщині. 
Акція “Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ”, 30 листопада 
Напередодні Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, соціальні працівники 
громадської організації “Клуб “Шанс” організували акцію “Не будь дитиною, 
пройди тест на ВІЛ” та протестували сумчан. 
Протитуберкульозна кампанія "Квітни, а не хворій: Україна без 
туберкульозу”, 23 березня 
Основна мета заходу: привернути увагу людей до проблеми захворюваності на 
туберкульоз, розвіяти міфи про цю соціальну недугу та розповісти про те, що 
подолати хворобу можливо 
Заходи 2019 
Акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. 25 березня, 2019 
У центрі міста сумчанам робили скринінги на туберкульоз, видавали 
інформаційні матеріали, консультували щодо шляхів передачі, профілактику, 
симптоми й перебіг туберкульозу. Мета акції – донести інформацію про ТБ, 
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зробити скринінг населення та побороти стигматизацію хворих на туберкульоз, 
почати відкрито говорити про захворювання. 
Акція “Ліки від байдужості”. 17 травня, 2019 
У Сумах в центрі міста провели безкоштовне тестування на ВІЛ. Захід 
приурочили до Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу. У 2019 
році основний меседж акції був у посиленні боротьби за здоров’я та права 
пацієнтів, адже при ранньому виявленні та відповідній терапії ВІЛ-позитивні 
люди можуть жити повноцінним життям. 
Три акції #letshelpbabusya, 10 грудня, 23 липня, 5 вересня  
Протягом акцій волонтери в різних супермаркетах міста пропонували людям 
поважного віку доповнити їх кошики продуктами та оплатити покупки. Метою 
флешмобу є привернення уваги суспільства до неплатоспроможності самотніх 
пенсіонерів та допомогти їм придбати елементарні продукти харчування. 
Заходи 2020 
Акція з тестування на вірусні гепатити В і С, 28 липня  
У Сумах громадська організація “Клуб “Шанс” спільно з фахівцями КНП СОР 
“Медичний клiнiчний центр iнфекцiйних хвороб i дерматології iм. З. Й. 
Красовицького” провели безкоштовне тестування на гепатит С для всіх охочих. 
Мета — привернути увагу суспільства до теми вірусних гепатитів, змотивувати 
їх пройти обстеження, відповідальніше ставитися до свого здоров’я, а також – 
толерантно ставитися до людей, які зіштовхнулися із захворюванням.   
Європейський тиждень тестування, 20-27 листопада, 2020 
У Сумах відбувся Європейський тиждень тестування! Із 20 по 27 листопада 
мобільна амбулаторія ГО “Клуб “Шанс” і фахівці КНП СОР “Обласний 
клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань” безкоштовно 
тестували містян на ВІЛ, вірусні гепатити В і С на різних локаціях обласного 
центру.  
У Сумах відбувся круглий стіл до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 1 
грудня 2020 
У Всесвітній день боротьби зі СНІДом у Сумському прес-клубі зібралися 
медики, представники ВІЛ-сервісних громадських організацій і журналісти аби 
обговорити ситуацію з ВІЛ в області, наголосити на важливості тестування, 
доступу до лікування  та толерантного ставлення до людей, які мають ВІЛ-
статус.  
 
Друковані та електронні видання  
https://tribuna.sumy.ua/  
https://clubchance.sumy.ua/  
 
Інформація про керівника   
Букін Андрій Васильович, 07 грудня 1986 року  
2004—2009  — навчався в Українській академії банківської справи 
Національного банку України, де здобув фах юриста.  
2009—2012  — здобув другу вищу освіту за фахом практичний психолог у 
Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка. 
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2018-2020 – здобув ступінь магістра за спеціальністю управління 
підприємством Сумського державного університету  
https://cutt.ly/lWO4Zm8  
http://mediakolo.sumy.ua/nota-bene/interview/719-andrii-bukin-maie-buty-
potuzhne-informatsiine-proukrainske-pole.html  
Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 
1. https://sumy.today/news/society/21511-na-sumshchyni-sotsialni-pratsivnyky-
hromadskoi-orhanizatsii-suprovodzhuiut-335-liudei-iz-tuberkulozom.html   
2. http://dancor.sumy.ua/news/newsline/381822  
3.https://tribuna.sumy.ua/news/na-sumshhyni-sotsialni-pratsivnyky-gromadskoyi-
organizatsiyi-suprovodzhuyut-335-lyudej-iz-tuberkulozom/    
4.https://debaty.sumy.ua/news/na-sumshhini-sotsialni-pratsivniki-gromadskoyi-
organizatsiyi-suprovodzhuyut-335-lyudej-iz-tuberkulozom    
5. http://dancor.sumy.ua/news/newsline/383654  
6. https://www.0542.ua/news/3183493/u-sumah-narkomanam-bezkostovno-vidaut-
sprici-ta-prezervativi 
7. http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=54703   
8. https://sumypost.com/sumynews/suspilstvo/u-sumah-spozhyvacham-narkotykiv-
bezkoshtovno-vydayut-shprytsy-ta-prezervatyvy/   
9. https://tribuna.sumy.ua/news/u-sumah-spozhyvachi-narkotykiv-mozhut-
bezkoshtovno-otrymaty-shprytsy-v-mobilnij-ambulatoriyi/    
10. http://spec-kor.com.ua/news/problems/4141-spozhyvachi-narkotykiv-mozhut-
bezkoshtovno-otrymaty-shprytsy-u-sumakh.html  
11. http://dancor.sumy.ua/news/newsline/385556  
12. https://sumy.today/news/society/22249-na-sumshchyni-hromadska-
orhanizatsiia-za-chotyry-misiatsi-vydala-822-nabory-vid-peredozuvan-
narkotykamy.html   
13. https://sumypost.com/sumynews/suspilstvo/na-sumshhyni-gromadska-
organizatsiya-za-chotyry-misyatsi-vydala-822-nabory-vid-peredozuvan-
narkotykamy/  
14. https://www.0542.ua/news/3193991/na-sumsini-gromadska-organizacia-za-
cotiri-misaci-vidala-822-nabori-vid-peredozuvan-narkotikami   
15. http://spec-kor.com.ua/news/problems/4162-maizhe-tysiachu-naboriv-vid-
peredozuvan-narkotykamy-vydala-ho-na-sumshchyni.html 
16. https://debaty.sumy.ua/news/society/u-sumah-narkomanam-bezkoshtovno-
vidayut-shpritsi-ta-prezervativi  
 
Директор виконавчий  ______________                            А.В.Букін 
                                                                                              (підпис)                                                      (ініціали, прізвище) 
Дата 07.09.2021 

 
 

М. П. 


