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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності 
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1. Мета та напрями діяльності 

БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОДЕСЬКОГО МУЗЕЮ 

ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО МИСТЕЦТВА» створено в 2007 році. Згідно зі п. 3.1 Статуту 

предметом діяльності Організації є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної 

допомоги. 

Згідно з п. 2.8 Статуту Організація самостійно вирішує питання про надання благодійної 

допомоги її набувачам, використовує цільові пожертвування, що надаються благодійниками на 

реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування. Організовує збір 

благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та 

міжнародних організацій. Має право брати участь в міжнародних благодійних проектах та роботі 

міжнародних благодійних організацій.  

Зокрема БО «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОМЗСМ»  дбає про безкоштовний та пільговий доступ 

до культурних та мистецьких заходів для осіб, які постраждали від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, у т.ч. для тих, хто отримав інвалідність. 

А також займається освітніми та стимулюючими заходами щодо охорони праці та посилення 

контролю за додержанням законодавства про зайнятість і безпеку праці. 

Також згідно з п. 3.2 Статуту цілями створення і діяльності Організації є захист соціальних, 

економічних, творчих, культурних та інших інтересів; допомога  у сфері праці та соціальної 

політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального страхування, 

соціального захисту, охорони праці, гігієни праці, розвиток законодавства про працю, 

стимулювання зайнятості населення та т.і. 

 

2. Програми/проекти, що виконуються та були реалізовані: 

БО «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОМЗСМ» розробляє та проводить програми за для 

безкоштовного та пільгового доступу до культурних та мистецьких заходів до пам’яток історії та 

культури для осіб, які постраждали від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, у т.ч. для тих, хто отримав інвалідність. 

БО «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОМЗСМ» приділяє увагу для вивчення та аналізу проблем  у 

сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 

соціального страхування, соціального захисту, охорони праці, гігієни праці. Фінансує заходи з 

розвитку законодавства про працю.  

Проводить заходи з стимулювання контролю за додержанням законодавства про зайнятість 

населення: навчальні лекції, семінари та т.і. та промислової безпеки. 

БО «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОМЗСМ» приймає активну участь у громадських заходах, що 

прямо чи опосередковано стосуються сфери її діяльності, прагне об’єднувати зусилля  з іншими 

організаціями для реалізації її цілей і завдань. 
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