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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС. 
 

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація батьків дітей, хворих на 
ювенільний ревматоїдний артрит «Радість руху» (надалі – Асоціація) є об’єднанням громадян, яке 
об’єднує на добровільних засадах індивідуальних та колективних членів на основі єдності їх 
професійних та громадських інтересів. 

1.2. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про 
об’єднання громадян», чинним законодавством та цим Статутом. Діяльність Асоціації здійснюється 
на основі добровільності членства, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами 
Асоціації та дотримання статутних положень. 

1.3. Асоціація є  юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому чинним 
законодавством порядку, має відокремлене майно, самостiйний баланс, розрахункові та валютні 
рахунки, печатку зі своїм найменуванням та емблемою, штампи, символику, зразки яких 
затверджуються Правлінням. Символіка реєструється в установленому законом порядку. 

1.4. Асоціація має всеукраїнський статус. Діяльність Асоціації поширюється на територію 
України.  

1.5. Свою діяльність на території України Асоціація здійснює через місцеві осередки. 
1.6. Асоціація - це неприбуткова організація, яка утримується і виконує свої статутні завдання за 

рахунок членських внесків та за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 
бесповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, та за рахунок пасивних доходів.  

1.7. Назва Асоціації:  
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація батьків дітей, хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит «Радість руху»,  
скорочена назва: ВГО «Радість руху»,    
англійською мовою: « JOY OF MOTION Ukrainian Social Association of the Parents Whose Children 

Suffer from Juvenile Rheumatoid Arthritis». 
1.8. Юридична адреса Асоціації:  
03142, м. Київ, вул. Семашка 21, кв. 141. 

 
2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ. 

 
2.1. Основна мета діяльності Асоціації: задоволення та захист законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних інтересів дітей, хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит (надалі – ЮРА), поліпшення  якості їх життя, забезпечення дітей необхідними 
медичними препаратами, створення хворим дітям умов для соціальної адаптації. 

2.2. Основні напрямки діяльності Асоціації: 
- сприяння досягненню максимальної ефективності використання наукового та творчого 

потенціалу при медичній та інших видах допомоги дітям, хворим на ЮРА; 
- сприяння в реалізації просвітницької діяльності та інформаційного забезпечення населення, 

фахівців та медичної громадськості з питань, що стосуються захворювання на ЮРА, а також 
психологічної реабілітації хворих та членів їхніх сімей; 

- сприяння створенню центру комплексного лікування ювенільного ревматоїдного артриту, 
забезпеченого усім необхідним для сучасного лікування, реабілітації та психологічної 
допомоги дітям, хворим на ЮРА;. 

- формування в установленому порядку для своїх членів автоматизованого банку даних по 
лікарським засобам, медичній техніці для безкоштовного надання інформації хворим на ЮРА, 
членам їх сімей; 

- сприяння в організації науково-практичних конференцій з питань захворювання на ЮРА; 
- сприяння обміну науковими ідеями, концепціями та дослідницькими рішеннями; 
- сприяння обміну досвідом з міжнародними, закордонними та українськими організаціями, що 

займаються схожою діяльністю; 
- захист соціальних прав та законних інтересів членів Асоціації в державних органах, установах, 

організаціях та підприємствах всіх форм власності, судових органах; 
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- сприяння втіленню ідей милосердя, гуманізму, поважного відношення до людини; 
- сприяння в розробці цільових державних та наукових програм, що стосуються захворювання 

на ЮРА. 
 
2.3.Для виконання статутних завдань Асоціація в межах, що не суперечать чинному 

законодавству, здійснює: 
- сприяння в здійсненні заходів (семінари, конференції, зустрічі, круглі столи) для поширення 

досвіду, наукових та медичних розробок стосовно захворювання на ЮРА; 
- сприяння в поширенні інформації в засобах масової інформації з проблем захворювання на 

ЮРА; 
- інформування про діяльність Асоціації та коло питань, які об’єднують членів Асоціації, 

шляхом поширення друкованої продукції та інших інформаційних засобів, виготовлених і 
розтиражованих на замовлення Асоціації;  

- підтримку прямих міжнародних контактів і зв’язків з питань, які забезпечують досягнення  
мети діяльності Асоціації;  

- представництво та захист інтересів членів Асоціації у відношеннях з державними 
структурами, підприємствами всіх форм власності, іншими громадськими організаціями, 
засобами масової інформації, судовими органами; 

- забезпечення взаємодії членів Асоціації при вирішенні питань, що потребують колективних 
зусиль; 

- доведення до відома членів Асоціації інформації, яка може бути корисною для їх діяльності. 
 

 
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ,  

ВИБУТТЯ З НЕЇ. 
 
3.1. Членами Асоціації можуть бути, як окремі громадяни, так і колективи підприємств, установ, 

організацій, що визнають Статут Асоціації та сплатили вступні і членські внески. 
3.2. Взаємовідносини між членами Асоціації та Асоціацією не передбачені цим Статутом, 

регулюються відповідними договорами. 
3.3. Прийом до Асоціації здійснюється згідно рішенню Правління на підставі заяви 

індивідуального члена або рішення колективу підприємства, установи, організації для колективного 
члена. 

3.4. Членство у Асоціації припиняється: 
- за заявою індивідуального члена або клопотанням колективного члена про вихід з Асоціації, які 

розглядаються Правлінням у десятиденний строк з дня надходження; 
- у разі порушення вимог Статуту Асоціації. 
3.5. Рішення про припинення членства в Асоціації приймається Правлінням. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ. 
 
4.1. Члени Асоціації мають право: 
- на захист своїх інтересів з боку Асоціації; 
- обирати та бути обраними до органів управління Асоціації; 
- вносити на розгляд Загальних зборів та інших органів управління Асоціації пропозиції, 

клопотання та запити, пов’язані з його статутною діяльністю; 
- брати участь у роботі Загальних зборів Асоціації; 
- використовувати символіку Асоціації; 
- отримувати від органів управління Асоціації інформацію про його статутну діяльність; 
- вийти із числа членів Асоціації за власним бажанням. 
4.2. Члени Асоціації зобов’язані: 
- дотримуватись вимог статуту Асоціації, виконувати рішення Загальних зборів  та інших 

керівних органів Асоціації; 
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- сплачувати вступні та членські внески; 
- виконувати свої обов’язки, пов’язані з участю в діяльності Асоціації; 
- всебічно сприяти здійсненню завдань Асоціації. 

 
 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ, 
МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  

 
5.1. Управління Асоціацією здійснюється на демократичних засадах за активною участю всіх 

його членів. Управління Асоціацією здійснюють Загальні збори Асоціації, Правління, Голова 
Правління, Наглядова Рада. 

5.2. Загальні збори - вищий керівний орган управління Асоціацією. Загальні збори скликаються 
Правлінням не рідше ніж один раз на 1 календарний рік. Позачергово Загальні збори можуть бути 
скликані на вимогу Правління або Наглядової Ради. Загальні збори є правомочними, якщо для 
участі в них зареєструвалося не менше ½ загальної кількості обраних делегатів. 

5.2.1. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів відкритим або таємним 
голосуванням. Кожний делегат має один голос. 

5.2.2. Загальні збори мають такі повноваження: 
- затвердження змін і доповнень до Статуту;  
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації; 
- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації; 
- обрання та відкликання Голови правління Асоціації та обрання терміном на три роки 

Наглядової Ради; 
- обрання та відкликання членів Наглядової Ради, затвердження її звітів та висновків і визначення 

порядку її діяльності; 
- затвердження за поданням Голови правління кількісного та персонального складу Правління (в 

тому числі Заступника Голови Правління та Секретаря Правління), які обираються терміном на три 
роки;  

- вирішення питань про припинення діяльності та ліквідацію Асоціації; 
5.2.3. Загальні збори мають право розглядати інші питання, що стосуються статутної діяльності 

Асоціації. 
5.2.4. Рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Асоціації приймаються 

кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від загальної кількості обраних делегатів, 
зареєстрованих на Зборах. Всі інші рішення (крім внесень змін до Статуту Асоціації) приймаються 
простою більшістю голосів. 

5.2.5. Час та місце проведення Загальних зборів, проект порядку денного встановлюється за 30 
днів до їх скликання і розсилається Головам осередків, які повідомляють про це членів місцевих 
осередків та скликають загальні збори місцевих осередків для визначення делегатів на Загальні 
збори Асоціації за квотою, встановленою Правлінням. Остаточний порядок денний затверджується 
на Загальних зборах. Організаційну роботу по скликанню загальних зборів здійснють Правління та 
Голови осередків. 

5.2.6. Роботою зборів керує Голова зборів, який кожен раз обирається з цією метою. Ведення 
протоколів загальних зборів виконується секретарем зборів. Протоколи, постанови та інші рішення 
загальних зборів підписує голова зборів та секретар. 

5.2.7. Для проведення зборів можуть бути використані засоби для проведення відео конференцій 
та інші технічні засоби зв’язку.  

5.3. Виконавчим органом Асоціації, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є 
Правління Асоціації. 

5.3.1. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що 
віднесені виключно до компетенції Загальних зборів Асоціації. 
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5.3.2. Правління збирається на свої засідання не рідше одного разу на півріччя. Позачергові 
засідання скликаються з ініціативи Голови правління або не менш як 1/3 загальної кількості членів 
Правління. Рішення на засіданнях Правління приймаються більшістю голосів за умови присутності 
не менш як 1/2 кількості його членів. 

5.3.3. До складу правління Асоціації входять: Голова правління, заступник Голови правління, 
секретар правління та  члени правління, затверджені Загальними зборами Асоціації. Кількісний 
склад правління визначається Загальними зборами Асоціації. 

5.3.4. До компетенції Правління Асоціації належить: 
- обгрунтування і подання на затвердження напрямів діяльності Асоціації з урахуванням 
статутних цілей і завдань; 
- визначення шляхів здійснення та реалізації рішень Загальних зборів, організація їх виконання; 
- підготовка матеріалів для Загальних зборів, прийняття рішень про їх скликання; 
- розгляд заяв та прийняття рішень про прийом нових членів Асоціації та вибуття з Асоціації; 
- затвердження річних звітів про підсумки фінансової і статутної діяльності Асоціації; 
- створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування 
підприємств з метою виконання статутних цілей і завдань Асоціації; 
- вступ до об’єднань громадських організацій, а також вихід із них; 
- здійснення господарського управління коштами Асоціації; 
- затвердження зразків символіки, печатки, штампу та іншої атрибутики Асоціації; 
- встановлення норми представництва делегатів від місцевих осередків; 
- інші питання, які не входять до компетенції загальних зборів. 
5.3.5. Протоколи засідання правління Асоціації підписує Голова правління. 
5.3.6. Голова правління обирається на Загальних зборах строком на 3 роки. Голова правління 

Асоціації керує роботою Асоціації  і головує на засіданнях правління. 
5.3.7. Голова правління Асоціації - вища посадова особа Асоціації, самостійно вирішує питання 

статутної діяльності Асоціації за винятком тих питань, що віднесені статутом до компетенції 
Загальних зборів та Правління Асоціації. 

5.3.8. Голова правління Асоціації: 
- здійснює оперативне управління статутною діяльністю Асоціації; 
- розподіляє обов’язки між членами правління; 
- формує склад правління та подає його на затвердження Загальним зборам; 
- визначає структури управління і встановлює штати Асоціації, затверджує кошториси 

адміністративно-господарських витрат; 
- вирішує питання про прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників апарату 

Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення; 
- при рівності голосів на Загальних зборах та засіданнях Правління Асоціації голос Голови 

правління є вирішальним; 
- діє без доручення від імені Асоціації, представляє і захищає її інтереси у відносинах з органами 

виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі іноземними, а 
також громадянами; 

- укладає договори, видає доручення на виконання від імені Асоціації будь-яких дій в межах 
своїх повноважень, відкриває та закриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки; 

- підписує від імені Асоціації фінансові та інші документи; 
- виконує інші дії в межах своєї компетенції. На період відсутності Голови Правління Асоціації, 

його обов’язки виконує Заступник Голови Правління Асоціації. 
5.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Наглядова Рада. 

Наглядова Рада Асоціації здійснює нагляд: 
- за додержанням вимог цього Статуту; 
- збереженням власного майна Асоціації; 
- законністю господарських угод і операцій, надходженням і використанням матеріально-

технічних ресурсів; 
- правильністю обліку, звітності та розрахунків Асоціації. 
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 5.4.1. Наглядова Рада складається не менш як з 3-х осіб, які обираються Загальними зборами з 
членів Асоціації на термін 3 роки. 

5.4.2. Голова Наглядової Ради обирається Загальними зборами на термін 3 роки. 
5.4.3. Члени правління, штатні працівники Асоціації не можуть входити до складу Наглядової 

Ради. 
5.4.4. Наглядова Рада надає Загальним зборам та Правлінню звіти про проведені ревізії та 

висновки по річному звіту і балансу. 
5.4.5. Наглядова Рада має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів 

або засідання Правління у разі, коли виникла загроза істотним інтересам Асоціації або виявлено 
зловживання посадових осіб Асоціації.  

5.5. Основою Асоціації є її місцеві осередки. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються 
цим Статутом і діють без статусу юридичної особи. Місцеві осередки легалізуються шляхом 
повідомлення в установленому чинним законодавством порядку. Загальні збори місцевих осередків 
визначають делегатів на Загальні збори Асоціації за квотою, встановленою Правлінням. 

5.5.1. Роботу місцевого осередку очолює  Голова місцевого осередку, який діє від імені 
Асоціації відповідно довіреності. Голова місцевого осередку обирається та звільняється з посади на 
Зборах місцевого осередку. 

5.5.2. Голова місцевого осередку має такі повноваження: 
-  координує діяльність місцевого осередку з діяльністю Асоціації; 
-  здійснює оперативне управління діяльності місцевого осередку; 
- виконує інші дії в межах доручень Голови Правління. 

 
 

6. ПРАВА ТА ВЛАСНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ.  
ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО 

МАЙНА АСОЦІАЦІЇ. 
 

6.1. Для здійснення своєї мети Асоціація, в межах, що не суперечить чинному законодавству, має 
право: 

- виступати учасником цивільно-правових відносин; 
- набувати майнові і немайнові права; 
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів  у державних та 

громадських органах; 
- брати участь у масових заходах (збори, мітинги, демонстрації тощо); 
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації, надавати 

допомогу в їх створенні; 
- створювати госпрозрахункові установи та організації; 
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 
- вносити пропозиції до органів влади і управління; 
- розповсюджувати інформацію і пропагандувати свої ідеї та цілі; 
- засновувати засоби масової інформації; 
- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей; 
- вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації. 
6.2. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної 

діяльності. 
6.3.  Джерелами коштів та майна Асоціації є: 
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги 

чи добровільних пожертвувань  
- пасивні доходи 
- членські внески. 
6.4. Кошти та майно Асоціації спрямовуються виключно на виконання її статутних завдань. 
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6.5. Порядок використання коштів Асоціації визначається кошторисами у відповідності до 
статутних завдань. 
6.6. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її 
утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених Статутом. 
6.7. Доходи (прибутки) Асоціації або їх частини не можуть розподілятися серед засновників, 
членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

 
 

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ. 
 
7.1. Асоціація проводить господарську та іншу комерційну діяльність з метою виконання 

статутних цілей і завдань шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом 
юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством. 

7.2. Асоціація та створені нею організації і підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський 
облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять 
до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

 
 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ. 
 
8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації 

(саморозпуску, примусового розпуску). 
8.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів. При цьому вся сукупність прав та 

обов’язків, що належали Асоціації, переходять до її правонаступників. 
8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.  
8.4. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною органом, що прийняв 

рішення про ліквідацію Асоціації. 
8.5. Ліквідаційна комісія оцінює майно та кошти Асоціації, розраховується з державою та 

кредиторами, складає ліквідаційний баланс і надсилає його до органу, що призначив ліквідаційну 
комісію. 

8.6. Кошти та майно Асоціації, в разі припинення її діяльності (в результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення), не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються 
одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або спрямовуються в дохід 
держави.   

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ  

АСОЦІАЦІЇ. 
 
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням Загальних зборів. Для 

прийняття такого рішення необхідна наявність не менш як 2/3 голосів делегатів, присутніх на 
Загальних зборах. 

9.2. Зміни до статутних документів Асоціації підлягають обов'язковій реєстрації. 
 
 
 
 





 

 
Всеукраїнська громадська організація 
«Українська асоціація батьків дітей, 

хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 
«Радість руху» 

 
03142, м. Київ, вул. Семашка 21, кв. 141                                                         тел. 044-4244753, 067-2201216 
 

ПРОТОКОЛ № 22 

Засідання правління громадської організації «Українська асоціація батьків дітей, хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит «Радість руху» 

  

від «27» липня 2019 р. м. Київ 

  

Присутні:  

Коднянська Катерина Дмитрівна – член правління 

Чернишова Ірина Петрівна – секретар правління 

Барлас Тетяна Рудольфівна – голова правління 

  

Барлас Т. Р. повідомила, що оголошено конкурс на участь у членстві Ради громадського 

контролю Національної служби здоров’я України. Громадські об’єднання подають шляхом 

надсилання НСЗУ на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної 

пошти пакет документів, серед яких – рішення керівного органу громадського об’єднання про 

висування кандидатур для участі в конкурсі. 

Є пропозиція висунути на участь у конкурсі від БФ «Пацієнти України»: виконавчого директора 

фонду Інну Іваненко, консультанта з юридичних питань фонду Оксану Кашинцеву та віце-

президентку KSE, керівницю департаменту економіко-політичних досліджень, керівницю 

Центру вдосконалення закупівель Наталію Шаповал. 

 

Чернишова І. П. запропонувала висунути на участь у конкурсі від ВГО «Радість руху» 

голову правління ВГО «Радість руху» Тетяну Барлас, виконавчого директора виконавчого 

директора БФ «Пацієнти України» Інну Іваненко та консультанта з юридичних питань 

фонду Оксану Кашинцеву. 

 

Голосували: одностайно «за».  

 



Вирішили: Направити на участь у конкурсі на членство Ради громадського контролю 

Національної служби здоров’я України Барлас Тетяну Рудольфівну, голову правління 

громадської організації, Інну Іваненко, виконавчого директору БФ «Пацієнти України», Оксану 

Кашинцеву, консультанта з юридичних питань фонду. 

 Секретар правління                                                                                               Ірина Чернишова  

Голова правління   

ВГО «Радість руху»  Тетяна Барлас 





БІО 

 

Інна Іваненко 

Виконавчий директор Благодійного фонду 

"Пацієнти України" 

Інна Іваненко народилася в 1984 році в Корсунь-Шевченківському Черкаської області, українка. З 
2001 по 2005 рр. вона була студенткою Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
гуманітарного факультету. У 2005-2007 рр. Іваненко Інна навчалася на магістерській програмі в 
Школі соціальної роботи «Києво-Могилянської академії». 

З 2005 року Інна була волонтером та працювала у громадських організаціях, які надають соціальну 
підтримку вразливим групам населення.   

З 2007 по 2012 рік вона працювала у БФ «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» на посаді старшого 
спеціаліста Департаменту з питань політики і адвокації. 

У 2012 році пані Іваненко стала одним із засновників та почала працювати в якості керівника 
проектів пацієнтської ініціативи – «Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні» 
(ЮКАБ), тепер Благодійний фонд «Пацієнти України». 

З 2017 р. працювала заступником Виконавчого директора БФ “Пацієнти України”, а з березня 2018 р. 
була обрана Виконавчим директором Фонду. 

Судимості відсутні 

Ivan Goro
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