
Додаток l
ло Порядку проведення конференцiй
громадських об'еднань та асоцiацiй,
обрання членiв Наглядовоi рали.
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зАявА
на участь у Конференцii громадських об'сднань та асоцiацiй

для обрання члена НаглядовоТ ради НСТУ

Найменування Громадська органiзацiя <<Правозахисне обrсднання
<<Свобода вiд манiпуляцiй>

Статус Громадська неприбуткова органiзацiя

Сфера дiяльностi пrlавозахисна сфепа

(вiлrrовiдrrО ло статгi 8 Закоrlr' Украi'нИ .'Ilpo Сiчсlriльне r.елсбачення i ралiомов.,rенlrя..)

!ата реестрацii 01.11.2013 р.

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi: 40022,м. Суми, вул. Псiльська 4l, кв. l,
т. 050 407 -5 5 5 6, E-mail : fmngo@ukr.net

(У r.,ч. цlрссa елсктрtlнноТ llоuJ.ги. номер телеr|lону)

прiзвище, iм'я, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контрольнихорганiв об'сднання голова Калмиков Олександр Олександрович

опис дiяльностi об'еднання упродовж трьох po*iB, що передують дню подання
заяви на участь у Конференцii:
го пО <Свобода вiд манiПуляцiй> протягом З poKiB проводила роботу усферi захисту громадського здоров'r у т.ч. захисту права громадян дихатиповiтрям, вiльним вiд тютюнового диму в закладах ресторанного господарствав м. Суми та xapkiB. Також проводила iнформацiйну кампанiю щодонедопуЩеннЯ зборУ <добровiльно-прИмусових)> BHecKiB Bif батькiв в закладахосвiтИ м. Суми. В лiтнi сезонИ проводиЛи лекцiТ щодО праВ людини для дiтей всумському дитячому таборi кСуперкниги)).

Перелiк реалiзованих проектiв
Сприяння власникам КаБаРе у виконаннi норм закону щодо заборони накурiння в залах громадського *bp"y"u"n". Суr, проекту - монiторинг закладiв
ресторанного господарства м. Суми та XapKiB щодо дотримання норм



2антитютюнового законодавства. (заборона курiння в громадських мiсцях).Переговори з власниками у разi nopy..n" й,uп"сання скарг в iнспекцiю зПИТаНЬ ЗаХИСТУ ПРаВ СПОЖИВаЧiВ 
^i 

МеТОЮ вiдновлення J"*onu"n" нормзаконодавства щодо захисту вiд пасивного курiння. про.пr r/""u. з 20l8 р. по
i}1,9",1;*.РеЗУЛЬТаri 

ДО."Йуто високий piBeHb виконання норм закону KpiM
ПочинаЮчи з 2015_р. пО 2О2О р. наша органiзаЦiя провоДила дiяльнiсть у формiКОНСУЛЬТУВаННЯ баТЬКiВ' НаПИСаННЯ листiв Сумськоrу iri.r*o'y головi,депутатаМ СумськОТ MicbKoT ради, Щодо недопущення примусового зборубатькiвських BHeckiB 

" 
,u*rruоiх освiти та збiльшення фiнансування поточнихпотреб цих закладiв, За результатами дiяльностi CyMcbnb noi.unu Рада прийняларiшення збiльшити фiнансу"u""" закладiв освiтй на бiльш 

-ni* 
8 n,,nn. грн.бiльше в порiвняннi змин уi"r"роками.

(змiст проекту, с.гроки реалiзаrtii.. ltосягtlутi результати)

проведенi заходи

щодо дотримання норм антитютюнового ru*опоii;;;;громадських мiсцях).

, м. Суми та XapKiB
(заборона курiння в

висryпи на батькiвських зборах та конференцiях щодо недопущенняпримусового збору батькiвських BHecKiB в закл адахосвiти м. Суми.проведення В 12 денному лiтньому таборi базового тренiнгу для дiтей 8-13poki щодо основ (поняй та механiзмiв; захисту прав людини. Участь ворганiзацiТ Сiмейного фестив€UIю та ходи мешканцiв м. Суми та пiдтримкуiнстиryтУ ciM'T, Захисту Ъатькiвства, материнства, дитинства.2019 р.
Висryпи на cecii Сумськоi MicbKoT Ради щодо недопущ:ння примусового зборубатькiвських BHeckiB в закладах освiти N4. Суr, та збiльшйнi фiнансуванняцих закладiв.
проведення В 14 Денному лiтньому таборi базового тренiнгу для дiтей 8_1зpoKi щодо основ (поняття ru,.*u"iiMiB) ru*r..y прав людини.УчастЬ в органiзацii Сiмейного фестивал, пlrЙ 

" ;: ф;и та пiдтримкуlНСТИТУТУ СiМ'i, ЗаХисту батькiвства, материнства, дитинства.

2020 р. Монiторинг закладiв ресторанного господарства м. Суми щододотримання норм антитютюнового законодавства (заборона курiння вгромадських мiсцях). Написання. листiв o"ny.uruM Верховноi ради УкраiЪипрО пiдтримку законодавчоТ iнiцiативу ;;^; збереження здоров'я нацiТ,проекТ ЗаконУ Jф 28l З <Про внесення змiн до деякиХ законiв Украiни ЩодоохоронИ здоров'Я населеннЯ вiД 
'пiдrr""Jо впливу тютюну> (заборонусигаретних викладок у магазинах, за збiльшення кiлькостi |ромадських мiсць

ff:uo.|,;;,ТХ]:" 
ДИМУ Та вимагають заборонити продавати електроннi

виступи на ceciT Сумськот MicbkoT рuд" щодо збiльшеннi фiнансуванняпоточних потреб в закладах освiти м. Суми.



Проведення
poKi щодо

в 14 денному лiтньому таборi базового тренiнгу для дiтей 8-14
основ (поняття та механiзмiв) захисту прав людини. Участь ворганiзацii СiмейногО фестивалЮ м. СумИ та пiлrрrr*у iнстиryту 

. ciM'T,
захисту батькiвства, материнства, дитинства.

lpyKoBaHi та електроннi видання

Iнформацiя про керiвника Калмиков олександр Олександрович, 1975 рокународження, середньо-спецiальна ocBiTa за напрямком бухгzulтерський облiк.
Працював продавцем промтоварiв, охоронцем, бухгалr"роr. з zЪоЦ р. Фiзична
особа пiдприсмець. 20l1 р. участь в мiжнароднiй конференцiТ м. Мумбай,
Iндiя <Аспекти ефективноi полiти*" 

" 
*о"iролi над тютюномо ,u пiдrримки

Глобальноi iнiцiативи Блумберга.

конференшiях, публiчних заходах, r."" r"с.упir1

Посилання на матерiали засобiв масовоТ iнформачiТ, у мережi IHTepHeT, в яких
висвiтлюв€Lпася дiяльнiсть об' сднання упродовж попереднiх трьох poKi в

Керiвник

,га науковий ступiнь у разi наявностi; iнформаuiя
мережi lHTepHeT тощо; iнформачiя про участь у

\- Ll-'--


