
4.  Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда.  
Інформація про волонтерів. Інформація про нагороди, подяки. 

Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)

ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ»  була зареєстрована в листопаді 2015 року  в м. Івано – Франківську, в
2017 році перереєстрована  в м. Дніпро (юридична адреса). Здійснює діяльність по всій території
України.

Засновники організації:

1.Зубашева Світлани Вікторівни,  внутрішньо переміщена особа із Криму,  яка має статус «мати –
героїні», присвоєний Указом Президента України № 260 від 8 травня 2015 року, є матір’ю п’ятьох
дітей, матір’ю дитини  інваліда (довідка № 58 від 10.10.2014). На даний час не є членом Організації.
2.Вірьовкіна  Лілія  Володимирівна, внутрішньо  переміщена  особа  з  м.  Донецька,  юристка  за
спеціальністю, голова Правління Організації. За громадську діяльність була нагороджена у квітні
2019  р.  премією  Дніпропетровської  обласної  ради (за  соціально-правовий  захист  дитинства,
материнства  і  батьківства,  утвердження  ролі  сім’ї  в  суспільстві,  гуманістичну  та  волонтерську
діяльність). 
3.Шутенко  Юрій  Євгенович, внутрішньо  переміщена  особа  з  Луганської  області,  багатодітний
батько, батько прийомних дітей. На даний час не є членом Організації.

Керівними органами організації є:
вищий керівний орган - Загальні Збори;
постійний виконавчий орган -  Правління;
керівник організації – Голова Правління.

Члени Правління
1 Вірьовкіна Лілія Володимирівна, голова Правління, ВПО 16.10.1987 

2 Бєланов Ігор Вікторович, член Правління, ВПО, особа із інвалідністю 22.02.1960
3 Бабченко Раїса Петрівна,  член Правління, ВПО. 11.04.1955

Відповідно до Позачергових Загальних Зборів Організації № 1/19 від 18 січня 2019 року:
1) кількість членів Організації — 29;
 2) створені та зареєстровані 6 обласні філії: Івано –Франківської, Запорізької, Дніпропетровської, 
Луганської, Закарпатської, Сумської областей. 

Всі члени здійснюють діяльність безкоштовно, тому по суті є волонтерами. 

Оплата  роботи/діяльності  передбачається  лише  в  рамках  грантової  діяльності  та/або  окремих
оплачуваних послуг Організацій, коли членам компенсується частково їх витрати тощо. 

Контакти:

Нова пошта, відділення № 76, Київ, на ім’я Вірьовкіна Лілія, тел +380505304977;
Юридична адреса: 49052, м. Дніпро, вул. Виборзька, 28 в, кв.8;

Адреса для електронного листування: office@uny.org.ua 

Сайти Організації: https://uny.org.ua/, https://www.facebook.com/ngouny/

https://www.facebook.com/ngouny/
https://uny.org.ua/

