
 

 

 

Річний звіт Координаційної Ради  

БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” за 2020 рік 
 

1. Сформовано новий склад Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 
 

3 серпня 2020 року було проведено Загальні збори учасників Організації, на порядок 

денний яких було винесено питання щодо обрання членів Координаційної Ради. 

За результатами підрахунку голосів учасників Організації, членами Координаційної Ради 
обрані: 

 

1.      Шерембей Дмитро Олегович 
2.      Дмитрієв Сергій Євгенович  

3.      Лазаревич Юрій Миколайович  

4.      Ткачук Віталій Володимирович  
5.      Ходак Алла Олександрівна  

6.      Нагорна Наталія Володимирівна  

7.      Рачинська Валерія Вікторівна 

 

2. Вибори Голови Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 

 

3 вересня 2020 року відбулися вибори Голови Координаційної ради.  
  

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно — шляхом участі учасників Організації у 

Загальних зборах та їх особистого голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів за 

допомогою мобільного додатку «NGO management». Вибори проходять один раз на два роки. На 
даних Загальних зборах була дуже висока активність її учасників: у Загальних зборах прийняли 

участь і проголосували 90,5% від загальної кількості учасників Організації.  

  
За порядком голосування та дотриманням процедур проведення Загальних зборів, передбачених 

Статутом пильно слідкували троє Спостерігачів, призначених рішенням Координаційної Ради. 

Спостерігачами не було виявлено жодних порушень та зауважень до використання Додатку 
«NGO management»  під час голосування на  Загальних зборах, вигрузки даних із Додатку «NGO 

management» та оформленні Протоколу підрахунку голосів.  

  

Протягом всього періоду голосування (з 10 до 20 години) за процесом голосування та 
проведенням Загальних зборів спостерігав Голова Наглядової Ради Організації  Гайлевич Роман 

— Директор UNAIDS в Україні. Голова Наглядової Ради засвідчив дотримання процедури 

проведення Загальних зборів та процедури голосування, передбачені  Статутом Організації. У 
Голови Наглядової Ради були відсутні зауваження до процесу виборів Голови Координаційної 

Ради Організації. 

   
За результатами підрахунку голосів учасників Організації, Головою Координаційної Ради було 

обрано Шерембея Дмитра Олеговича. 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. Впровадження в Організації Кодексу етики та професійної поведінки працівників та 

учасників БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” та створення Комітету з етики БО “100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 

 

04 березня 2020 року набув чинності Кодекс етики та професійної поведінки працівників та 

учасників БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”, який визначає основні етичні принципи, яких 
повинні дотримуватись учасники та працівники БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” під час 

виконання своїх обов’язків та здійсненні діяльності у якості учасника або працівника 

Організації. Метою Кодексу стало формування єдиної корпоративної культури та трансляція 
цінностей Організації всім її працівникам і учасникам, як наслідок – підтримка цілісності 

Організації. 

 
На виконання положень Кодексу з етики та професійної поведінки, 01 листопада 2020 року було 

сформовано Комітет з етики, який буде займатися контролем за дотриманням учасниками і 

співробітниками Організації етичних норм і стандартів, передбачених Кодексом етики і 

професійної поведінки в Організації. 
До складу Комітету з етики  увійшли: 

1. Вадим Велижанин – Голова Комітету;  

2. Алла Ходак; 
3. Дмитро Тигач; 

4. Юрій Лазаревич;  

5. Анжела Мойсеєнко.  
 

Основними завданнями Комітету є: контроль відповідністі поведінки учасників і співробітників 

Організації Етичному Кодексу, моніторинг відповідністі вимог Кодексу в діяльності Організації 

і усунення порушень, розгляди скарг і надання рекомендацій за результатами моніторингу, 
розгляд ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів і багато іншого.  

Етичний кодекс – це хороша практика для всіх національних і міжнародних організацій, які 

дотримуються корпоративної етики та піклуються про свою репутацію. Саме для контролю за 
дотриманням усіма учасниками і співробітниками організації етичних норм і принципів, які 

сповідує Організація, і був створений незалежний орган – Комітет з етики. Будь-хто з учасників 

або співробітників Організації може активно брати участь в його роботі і інформувати членів 

Комітету про всі події, які можуть мати місце і відносяться до компетенції Комітету. 
 

4. Робота над впровадженням в Організації Гендерної політики. 

 
Гендерна політика розроблена з урахуванням відповідних стандартів та кращих світових 

практик, яка має спрямовуватися на забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в 

органах управліня Організації, у питаннях прийнятті рішень, що, в свою чергу, сприятиме 
формуванню нового світогляду щодо ролі жінки у сері управління та утвердженню гендерної 

рівності. 

 

 



 
 

 

 

5. Робота Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 

 

За 2020 рік Координаційна Рада БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” провела 29 засідань 

Координаційної Ради, з яких 23 онлайн засідання і 6 виїзних засідань. На виїзних засіданнях 

члени Координаційної Ради: 

- запрошували зовнішних експертів  

- експертів Центрального офісу  

- зустрічались з співробітниками Регіональних представництва БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», 

обговорювали поточні питання представництва, труднощі в роботі, індикатори проектів та 

врегулювання некоректних ситуацій та ін. Також було організовано та проведено 4 Загальних 

зборів учасників Організації. 

На засіданнях члени Координаційної Ради розгладали питання та координували основні 

напрямки діяльності Організації, а також вирішували усі питання статутної діяльності 

Організації. 

 

6. Стратегічна планування Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 
 

На початку 2020 року, на одному з виїзних засідань члени Координаційної Ради БО “100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” провели стратегічну сесію, де обговорили курси та основні напрями 

роботи Організації на 2020 рік, розробили стратегії розвитку Організації, поставили чіткі цілі 

та сформували шляхи їх досягнення.  Стратегічний план був представлений, доопрацьований 

та узгоджений на Раді Регіональних Правлінь БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”. 

 

7. Представлення досвіду БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” на національній та 

міжнародній арені. 

 

Протягом року члени Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” брали участь у 

конференціях на національному, а також на міжнародному рівні, де представляли досвід 

Організації. 

 

15-17 січня 2020 року Алла Ходак та Наталія Нагорна взяли участь у тренінгу з розробки та 

впровадження Національного плану з підвищення прихильності до лікування ВІЛ, у 

Киргизстані,  в якому взяли участь представники 8 країн. 
 

 

 


