
Благодійна 
організація

Громадська 
організація

Має одну рекомендацію від органу місцевого самоврядування 
або органу державної влади або організації, яка здійснює 
свою діяльність у тій же місцевості, що і організація, яка має 
намір стати членом Мережі

Окреме приміщення (кімната)

Обладнане робоче місце юриста*

Два юриста, бухгалтер (бажано)

Реєстраційні документи*

Довідка про неприбутковість

Положення, що регламентують діяльність*

Описовий та фінансовий звіт (бажано)

Веб-сайт організації або сторінка в соціальних мережах

Публікації в ЗМІ (друковані або електронні)

Підтвердження участі у навчальних заходах (сертифікати)

Досвід у реалізації проектів (бажано)

Рекомендаційні листи *

Письмова заява до Правління Мережі про бажання 
організації вступити до членів Мережі та схвалення статуту 
Мережі, підписана головою організації і завірена печаткою 
організації

Організація під супроводом куратора розробляє План 
заходів з інтеграції в Мережу (приведення організації до 
відповідних критеріїв та стандартів)

Здійснює заходи з реалізації Плану заходів з інтеграції в 
Мережу під супроводом куратора

Представники організації проходять дистанційний 
навчальний курс

Після повного виконання Плану заходів з інтеграції в 
Мережу  організація стає повноправним членом Мережі 
правового розвитку

Витяг з протоколу засідання вищого статутного органу 
організації з рішенням про вступ до Мережі (завірений 
печаткою організації)

Копії Статуту та свідоцтва (витягу) про реєстрацію організації

Матеріали про свою діяльність (згідно критеріїв для канди-
датів у члени Мережі)

Постійно протягом року та більше надаває безоплатну 
правову допомогу.

Має дві рекомендації від членів Мережі

Організаційно-правова форма:

* Більш детально у Положенні про членство у ГС "Мережа правового розвитку"
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МЕРЕЖІ
У разі, якщо організація відповідає принаймні 2/3 вимог та вимогам Статуту Мережі, 
Правління Мережі має право визначити організацію як кандидата в члени Мережі

МЕРЕЖА 
ПРАВОВОГО 
РОЗВИТКУ

КАНДИДАТ У ЧЛЕНИ МЕРЕЖІ 
У разі, якщо Правління Мережі визначило організацію як кандидата в члени Мережі

Вимоги до 
матеріально-ресурсного 
потенціалу: 

Документи 
організації - кандидата:

Підтвердження реального 
здійснення діяльності:

Документи:

Процес інтеграції

ЧЛЕНАМИ МЕРЕЖІ МОЖУТЬ СТАТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ, КОТРІ МОЖУТЬ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ЧЛЕНСТВО У МЕРЕЖІ
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