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I. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення про членство (далі - Положення) Благодійної організації 

«ВІЛЬНА ЗОНА» (далі - БО «ВІЛЬНА ЗОНА») розроблено відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

 

1.2. Положення визначає форми членства, порядок прийняття в члени і 

припинення членства, права та обов'язки членів та регулює інші питання, що 

стосуються членства в БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

 

1.3. Положення про членство затверджується Загальними зборами членів БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА» простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін і 

доповнень до цього Положення приймаються на Загальних зборах простою 

більшістю голосів. 

 

1.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Загальними зборами. 

 

II. Членство в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

2.1. БО «ВІЛЬНА ЗОНА» - благодійна організація, заснована на членстві. 

 

2.2. Членство в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» є індивідуальним, добровільним і 

безкоштовним і не передбачає вступних і членських внесків та інших 

обов'язкових платежів. 

 

2.3. У БО «ВІЛЬНА ЗОНА» діє три види членства: звичайне, асоційоване і 

почесне. 

 

2.4. Звичайними членами можуть бути люди, які в даний час засуджені, або 

які раніше були засуджені, які визнають бачення, місію та завдання БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА» і згодні дотримуватися правил, викладених в цьому 

Положенні. 

 

2.5. Асоційованими членами можуть бути люди, близькі (друзі або родичі) 

яких відбувають або відбули покарання в місцях позбавлення волі. 

 

2.6. Почесними членами можуть бути люди, які внесли особливий внесок в 

надання допомоги засудженим, мобілізацію спільноти засуджених / 

звільнених, реформування та гуманізацію кримінально-виконавчої системи. 

 

2.7. Інформація про членів БО «ВІЛЬНА ЗОНА» є конфіденційною і не може 

бути передана третім особам. Виняток становлять випадки, коли члени БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА» добровільно погоджуються на розкриття інформації про 



себе; ступінь розкриття даних в кожному випадку визначається 

індивідуально самим членом. 

 

III. Прийом в члени 

 

3.1. Людина, що бажає стати звичайним або асоційованим членом БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА», заповнює заяву (Додаток 1), в якому надає свої особисті і 

контактні дані і підтверджує відповідність критеріям членства в БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА» (наочно або онлайн, заповнивши форму). Подана заява 

розглядається Правлінням: 

3.1.1. У разі відповідності кандидата критеріям членства, Правління приймає 

рішення про прийняття в звичайні або асоційовані члени БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА»; 

3.1.2. У разі невідповідності критеріям членства, Правління приймає рішення 

про відмову в прийнятті в звичайні або асоційовані члени БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА». 

3.1.3. У разі відсутності будь-яких відомостей, зазначених як обов'язкові, 

Правління запитує у кандидата додаткову інформацію; після отримання 

необхідної інформації Правління повторно розглядає заяву і приймає 

рішення, передбачене пунктом 3.1.1 або 3.1.2 цього Положення. 

 

3.2. Результат розгляду повідомляється по електронній пошті, вказаній в 

заяві, протягом місяця з моменту подачі заяви. У випадках, коли Правління 

може вимагати додаткової інформації відповідно до пункту 3.1.3 цього 

Положення, результат розгляду повідомляється в тижневий термін з моменту 

подачі додаткової інформації. Людина вважається членом БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА» з моменту отримання електронного повідомлення про прийняття в 

члени. 

 

3.3. Будь-який член може виступити з ініціативою прийняття в почесні члени 

БО «ВІЛЬНА ЗОНА» людини, яка внесла особливий внесок в надання 

допомоги засудженим, мобілізацію спільноти засуджених / звільнених, 

реформування та гуманізацію кримінально-виконавчої системи. Для цього 

подається заява про номінування кандидата в почесні члени БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА» (Додаток 2), в якому зазначаються дані заявника і кандидата в 

почесні члени, а також мотивація останнього для номінування. Правління 

розглядає запропоновану кандидатуру і в разі позитивного рішення докладає 

зусиль (в разі необхідності залучаючи для цього Членів правління або членів 

БО «ВІЛЬНА ЗОНА») для того, щоб зв'язатися з кандидатом і повідомити 

йому про отриману пропозицію. У разі отримання згоди кандидата стати 

почесним членом, прийняте рішення в тижневий термін повідомляється 

членам БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

IV. Права і обов'язки членів БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 



4.1. Звичайні члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА» мають наступні права: 

4.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів БО «ВІЛЬНА ЗОНА»; 

4.1.2. брати участь в голосуваннях Загальних зборів; 

4.1.3. брати участь у розробці та обговоренні політик, планів, стратегій і 

програм БО «ВІЛЬНА ЗОНА», вносити пропозиції, зауваження та коментарі; 

4.1.4. брати участь в електронних розсилках БО «ВІЛЬНА ЗОНА» відповідно 

до правил; 

4.1.5. запитувати і отримувати інформацію про діяльність БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА», мати доступ до документів БО «ВІЛЬНА ЗОНА», за винятком 

інформації та документів, що мають конфіденційний характер; 

4.1.6. мати пріоритет на участь у навчальних, освітніх, інформаційних та 

інших заходах БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

Коментар: Пріоритетне право на участь в заходах БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

забезпечується за допомогою проведення заходів тільки для членів 

організації або шляхом визначення мінімальної частки учасників, які є 

членами БО «ВІЛЬНА ЗОНА». Серед членів БО «ВІЛЬНА ЗОНА», 

першочерговий пріоритет на участь в заходах БО «ВІЛЬНА ЗОНА» мають 

звичайні члени. 

 

4.2. Асоційовані і почесні члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА» мають ті ж права, що і 

звичайні члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА», крім прав, передбачених пунктами 

4.1.1 і 4.1.2 цього Положення. 

 

4.3. Незалежно від типу членства, члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА» зобов'язані: 

4.3.1. підтримувати реалізацію бачення, місії та завдань БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

4.3.2. дотримуватися вимог Статуту, дотримуватися політик БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА» і правил участі в діяльності БО «ВІЛЬНА ЗОНА»; 

4.3.3. поважати права інших членів, волонтерів і співробітників БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА»; 

4.3.4. погоджувати з Правлінням будь-які виступи і дії від імені БО «ВІЛЬНА 

ЗОНА». 

Коментар: Член БО «ВІЛЬНА ЗОНА» не може виступати від імені БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА», якщо тільки такі представницькі функції не випливають з 

тієї посади, яку даний член займає в БО «ВІЛЬНА ЗОНА», або якщо такі 

функції були покладені на нього / її рішенням Правління. 

4.3.5. уникати дій і публічних заяв, які можуть завдати шкоди репутації БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА», її членів, волонтерів і співробітників. 

 

V. Припинення членства 

 

5.1. Членство в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» припиняється: 

5.1.1. з ініціативи самого члена; 

5.1.2. за рішенням Правління відповідно до пункту 5.2 цього Положення; 

5.1.3. в разі смерті члена БО «ВІЛЬНА ЗОНА»; 



5.1.4. в разі ліквідації БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

 

5.2. У разі невиконання членом обов'язків, передбачених пунктом 4.3 цього 

Положення, Правління виносить члену попередження. При винесенні 

попередження Правління може вимагати від члена виконання певних дій, 

спрямованих на загладжування заподіяної шкоди (принесення вибачень, 

опублікування спростування і т.д.). У разі невиконання членом цих дій або 

повторного невиконання членом своїх обов'язків, Правління може на свій 

розсуд винести ще одне попередження або припинити членство в БО «FREE 

ВІЛЬНА ЗОНА». 

 



Додаток 1 

до Положення 

про членство 

в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

Заява 

про прийом в члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

Питання, відмічені зірочкою, обов'язкові для заповнення 

Всі дані, зазначені в заяві, є конфіденційними 

 

Прошу прийняти мене в члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА». Цим підтверджую, що: 

- я в даний час засуджений або раніше був засуджений 

- я не був засуджений, але мої друзі, близькі, рідні були засуджені 

- я підтримую бачення, місію та завдання БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

- я приймаю умови членства в БО «ВІЛЬНА ЗОНА», викладені в Положенні 

про членство в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

ОСОБИСТІ ДАНІ 

 

Ім'я: * 

Прізвище: * 

По батькові: 

Стать:* 

Дата народження (число / місяць / рік): * 

Населений пункт:* 

Діюча адреса електронної пошти: * 

Контактний телефон:* 

 

МОТИВАЦІЯ 

 

Коротко опишіть, чому Ви хочете стати членом БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

(максимум 1000 символів): * 

 

Примітка: мотивація не впливає на рішення про прийняття Вас в члени БО 

«ВІЛЬНА ЗОНА». Вона важлива для нас, щоб розуміти, чому Вас цікавить 

участь у БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

Важливо: БО «ВІЛЬНА ЗОНА» - це не просто організація, це співтовариство. 

Тому ми просимо всіх нових членів представитися і коротко розповісти про 

себе в електронній розсилці БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 



Додаток 2 

до Положення 

про членство 

в БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

Заява 

про номінування кандидата в почесні члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА» 

 

Питання, відмічені зірочкою, є обов'язковими 

Всі дані, зазначені в заяві, є конфіденційними 

 

ОСОБИСТІ ДАНІ ЗАЯВНИКА 

 

Ім'я: * 

Прізвище: * 

Місто проживання:* 

 

Прошу Вас розглянути нижче вказану кандидатуру на прийняття в почесні 

члени БО «ВІЛЬНА ЗОНА». 

 

ДАНІ номінованого КАНДИДАТА 

 

Ім'я: * 

Прізвище: * 

організація: 

Посада: 

Місто: * 

Адреса електронної пошти (якщо відома): 

Номер телефону (якщо відомий): 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

 

Коротко опишіть внесок, який номінований кандидат вніс у надання 

допомоги засудженим, мобілізацію спільноти засуджених / звільнених, 

реформування та гуманізацію кримінально-виконавчої системи. * 

 

 


