суспi/,ьниЙ проёl(т

ГРОМАДСЪКА ОРГАНIЗАЦIЯ

(суспIльниЙ проЕкт (ЕколтАвА)

YKpaiHa, 36000, м. Полтава, вул. flружби, 5
тел. -г38 (099) 92 99 794; еkрltачаГ@gпзаil.с.опl

ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням Правлiгrня
Громадськоi органiзаuii "Сусп iл ь ний lpo еrс.г " IlКОJ],гА l]A"
протокол ЛЪ4' ыд_&_ВJ Л. L0?./0
t

Ии

комунIкАцIйнА полIтиКА громлдськоi орIъI{IзлI (Ii
,,суспIльниЙ проЕкт (.ЕкоJ[тлвА,,

l{еъi dокул4енlп € внуmрiшньокорпораmLtвllLt.и4,

i зас:вiО,цlо tlозь1tlitсl Br:i.x,1itc:ttiB I-0 ''C.',t,r,пi.'lIэI!lIL-| l1р()сliп1
"ЕколтАВА" (Dалi го "ЕкоЛтАвд") v пutllartHi tсомуttiкаъliй, з зосзtti,ъtt.rLi.,t,t,tt ctrtopollctлlLl оресtttiзсttlii,
cl
СQМе" СПiВПРаЦЯ Зi ЗМI, ЗВ'ЯЗКu З zромаdськiсmю, cledertH.st. ilKPop,l,tcttliйtшx lia.jI11(1,1til.i
)) tlpl)IleL:i

с)iяльносlпi, u4о зdiйснюеmься вid i.MeHi орzанiзаъlii',

l)

ct tll,сt.t<оэtс),сtliвп.lэrtt.li

з tlctJltlttteptt"lt,bt.

Зага.rlьrli II o.пoHcclt llll
Одними iз стратегiчних напрямкiв го "ЕкоJ[,гАRА" с проакl,иlзlтс ill(lc,lpпTyBt]I{Hrt IIatco.r1clI}lrI
щодО питанЬ сталого розвитку: вiдновлюваFIих джерел eHelэt,iT (I}llt]), пoBOllжc}IIlrl з ,гl]сl)/ll,1N,II{
побутовими вiдходами (TtlB), рiшень щодо адап.гаl{ii грома/i до змittи riлiп,tа.t.у. А т.акож

еttологiчна i клiматична просвiта молодi в ToMi вi/lповi/lальtlоI,о cl,al]JlelltIrI /(о lIaBKoJI]4lIIJlb01,o
середовища.

У рамках цього напрямку ГО "ЕКОЛ'ГАВА'':

-

органiЗовуе ocBiTHi вебiнарИ, семiьтарИ, прес-коI-lфсреrrцiТ, прес-сгli/tанttt.I, .l.cMa,гl.t.Ilti
прес-зустрiчi та IIрес-тури в Полтавськii,i областiта за ij межам1.1, в м. IIo;tTill]a .1.а за l.itlttl
межами.

-

попrиРюе iнформацiю в темах енергозбереженгlя та енергоефек,гт.lвllос,гi, ttравиrlьttого
поводItення з вiдходами та ix мiнiмiзацii, аl{аптаlliТ MricT та грома1ll до змit-l1.1 l<.lliMta.t.y r-a itl.
провоДить iнформацiйнi тури на тери,r:орiТ ГIо;r,rавсr,коi об,rlас,гi та И<раТтtиt.
органiЗовуе вiдкРитi l-тублiЧнi заходИ з ме,го]0 ttрсlсвi,гlll,tllьtсоi'l(iяt,llьttсlс,гi зt,j/ltlо c,гlrat.ct,i.lltl.tx
напрямкiв вказаних вище.

-

-

ПОширюс соред населонItя iHфopMallir,"ltli п,lаторiа.itи: букltс,ги, бpotllypl1,
плакати, листiвки, налiпки, що мiстя,гь irrформашirо cTocoBIIo сфери дiя1.;lьlltlс,t,i оllt-аttiзаtlцiТ,r.а
партнерiв,

-

Тиражуе та поширюс публiкацiт, матерiали iнпtих оргагliзацiй зii поrrерслtliмt tttlt.ollrkclIlIrIM
автором. При цьому обов'язково мас бу,гl,t вказаI{о IIерIIIоджероJIо,Iil 1tatpl.Ilepl.L

ВИГОТОВЛЯС, ДРУКУС Та

з

,.,ý

t*fiцi;

lэF\ТýВtr

суспiпьний про*кт

громАдсъкА оргАнIзлцlя

(СУСПIЛЪНИЙ ПРОЕКТ КВКОЛТАВА>

YKpaiHa, 36000, м, Полтава, вул. ffрухtби, 5
тел. +38 (099) 92 99 794; qkqltava@)grlail,c..oln

Спiвпраrця зi ЗМl
велеrtня бази коrrтак,гiв медiа (да.lli п,rелiабаза) lta lrостiйrriй
ocHoBi, ДОТРИМУЮЧИЙСЬ ПРИ ЦУЬОМУ ВI,rМОГ Законодавства IIро зzlхист
lIepco}ItiJIbIlиx ltall14x,
ЧленИ го "ЕкоЛтАвА" створюIоТь, атакож поширIоютl, tlласlti lll)ec 1,екс.ги tla ;le;lalclliйrli .га
особистi електроцНi адресИ журналiсТiв за 5-2 дrтi до заходу, lIошироrlтIя
l.aItLIx Mraтepia.rtiB
ЗДiЙСНЮеТЬСЯ ДО 13:00 ГОД.
РОбОЧОГо дня. У окремих ]]иIiадк.lх: прес-тур, брrлфilll, Itpccконференцiя, масовий публiчний захiд - за один ти)t(деriь
до по:lii. Розсtl"пка [Ipec-Ma.l-e1-1ia.ltiB
вiдбувасться з корпоративноi пошти Еколтаlзи на приховаlri копiI
адрсс rkyptta.lticтirl, аб<l
персонi фiкованим листом.

1) Членами органiзаrrii здiйснюсться

2)

3)

го "ЕкоЛтАвА", здiйснюе

5)

го ЕкоЛтАвА

iнформуван[Iя жypнzl;ticTiB про захi71 llic.ltll
розсLIJIt(LI ullI()IIсу - за
день до заходу у телефонному режимi (лишlс за r:агальноТ .пQ tрсби),.
4) Розсилка прес-релiзу пiсля проведеllого заходу
для ЗМl з/{iйсttltlстьсll tз ,t.ой rKo /(0IIl,, ll(o ti
проведення заходу,

6)

не пошиРюс iнформацiю рекламIIого xapalcl.cp)/ та зal\Iol}lli lvlal.epiaJlll,
lllci
суперечать цiнностям екологiчноi оргаltiзаltii.
ПiД ЧаС ПРОВеДеННЯ ЗаХоДiв з залученням Mel{ia I'O "IjКОJI'гАвд" в окрс]\.{их
,

забезпечувати журналiстiв трансфером до
rкургtалiста.

])
8)

ЧленИ

BLIIla/II(ax

мtiс1_1я

]\{())Iic

подiт за гrоIIерсi (Hbclto рсссгllаtцiсtо

го "ЕкоЛтАвА" вiд

iMeHi органiзацii надають KoMeHT,api
пttтаltt;ь, яlсi
у ЗМl
'lo/1o
безпосередньо стосуються дiяльностi оргаrriзацii та i] стратогi,tгtIiХ IjaПpЯIvlI<ilз
робо.гl.t.
При публiчних заходаХ, Що оргатriзовуе ГО " Ir]коJI'ГАRД", MeIIe;lltcep/t<a з l<oпTyllircatlli,r

зобов'язуеться надаТи робочi контакти clliKepiB заходУ та pecIJoIIдcItr.irз (за попсрсllllьоlо
l'х
згодою) заходУ протягоМ 3- х днiВ пiслЯ прове/]енFIя заходУ lU]я можливI,lх yl.()Lltlclll, llllpl
виготовленнi матерiалу у ЗМI. Щя проllелура здiйснIос'ГI)ся лиIIIе за зz}I1l{l,ом (гrо.r.рсбоlо)
Birt
представникiв медiа.

9) ГО "ЕКОЛТАВА"

МОХ(е В СВОТй iНфОРМацir,iltiй дtiяlrьгlос,гi т,а irltilopMIaltiйIII.Ix

/l()l(yN,I0I1,I.ax

поширювати для ЗМI та громаДськос,гi симво"ltiку (.поt,tl,гигти) tlapTltcpiB, шtiilctta1-1t1,1,illl.tx
i
нацiональних проектiв, у яких бере учпglь, Jlого,гиlI СвроitейськоI,о соIозу. (]ltptBo.1tltclt,
ttltсьрtовi
та ycHi згадкИ про партнерiв i доноРiв виtсориСтовуIотьсЯ l,а lIоIIII4рIоIоТIэСя ]]
eJIel(1,pot{IIo]\{y .|.it
друкованому виглядi(наприклад: сайт органiзаrliТ, полiгра(liя, ]vapKoBalra lтро,rtукLtiя)
i 0) гО ЕколтАВА може подаватИ запитИ
ло мелiа з прL{волУ вIIесеIII{Я llpilljol( i lцottcltзlttlt, 1,
створениЙ матерiал, що стосуеться дiяльностi органiзаuiT, вiдrtовiдтlо
ло ЗУ "IIро автоllськс
право" та ЗУ "Про достУП до публiчгrоТ iнформацiТ", Itc поруtttуюIILl lIp11 tlbol\4y Ilpl,]Illilllly
достовiрностi, актуальностi та правдивос,гi iнформацiТ, Члеtlи ]:lкоJl'гава lIc
редакцiйнi правки ЗМI та можутЬ корегувати JIише своi tcoMet-t,r.api i 1-eцc.1.14.

]],гi]у1{аl().l.ься у

громАдсь кА орIъIшзл t(Irt
(суспIльниЙ проEкт. коJIтА

<(I,]
вл ))
Украiна, 36000, м. Полтава, By.ll. f{py>ttбll, 5
тел, +38 (099) 92 99 794: ekol_tava(r.OglnaiL.cout

l1) ЧленИ

го ЕкоЛтАвА

мо}кутЬ вiдмовитИся вiД лIаданнЯ KOlvel,ITal]il:to
ЗМI LIIj yrlilc.r1 у ct|;iptr.x
За 2 ДНi ДО ЗаХОДУ, ЯКЩО ТеМа ПPec-MaTepialty
LIe ст,осусl,ься страl.сl.i,tt,tих tлаltрltмt<itз

дilt,ltt,тlсlс,гi

Еколтави, При цьому дуже
рекомеlIдовано прогrо[rуваl,и жypIJiiJlicr.y iHlllol,tl спiltера
у
зазначенiй TeMi.
12)

гО ЕколтАВА згiдно ЗУ "Про доступ до

публiчrlоТ irrформаllit'" та

ЗУ

"I-I1lо зl]срIIсI,IrIrI

ГРОМаДЯН" МОЖе ПОДаВаТИ ЗаПИТИ Та ЗВеРнення
щодо отр]4маl{ня iнформаlцiт в 7.1epltaBtIi clpl,attt.t

влади та комiтети та поширIовати ii, не порушуюLIи
принLlип дсlс,гоlзiрtlос,гi i aKr.ya:tl,ttoc,t i..
t 3) ГО ЕКОЛТАВА Не ЗайМаеТЬСЯ
ПЛагiатом, не спiвпрацIос з ")i(оIзтоIо llpccoto,,

14)ГО "ЕКОЛТАВА" ОбОВ'Я3КОВО ПРИ ПОlПИРеННi маr,е;riалiв
Bizl мелiа вl(а:}yс llocllJ]alIIlrl }la
д}керело та автора (чей принцип стусуСТIrСя i соlцitt.llьних мсреяt).
l5)го "ЕколтАВА" може вступати у пар,гнерсьl<i BilulocllHla зi ЗМI,
clrpr,r:1.1,I,1 l.}I.I1-o,гOB.ltctlttlo i
поlпиренню iнформацii, що с.госус.l,ься лiяльнос"l.i tlpr.attiзaltii,t,a
ii c.t.pa.t,clt,i,ttll,tx, tlitlt1lltп,ttcit;,
ilapTHepcTBo здiйснюеться при yMoBi зI,а/IуванIIя
сr,аr-геii l.IазвLI
.

орl.аrliзаltil)i - tIallT,ttc1.1itl
у,гекс,t,i
та посилання на матерiали виготовленi за сприяння
ГО "ЕкоJI,IАВд" або безltосерс7lttt,о tl'
члеFIами.

1)

ГО "ЕКОЛТАВА"

осiб (у

МОЖе

Полiтика зв'ltзlсiв з громадсьtсiс.гltl
ПРОВОДИТИ ПРОЦеС
РеСстрацiI ЗМI, учасr{i,ttсitз, tlapT,ttcpiB.I,tl:];lлyrlcllI4x

форматi ведення ресстраuiйного листа), rцо пlэисутнi tla захо2li, який оргаl.tiзоваttиii
за
сприяння органiзацii, чи ii членiв з MeToIo звiтt-lостi про rlрисУтlliс,гь
ltit зttхсlJ(i,,,l ].aI(.}It l]c/tc]IlIrI
електронноi бази партнерiв, змi та учасникiв як пуб:ri.rllоi iгl(lормаllii
у (lоllптаl.i tзi,,1lc1-11.1l.t.tx
даних' Про збiР iнформацiТ та ij подальше виJtорис'анllя особУ п,tас бу:гt.l
rloBilloM,ltctro lзi2lраз1, (у
примiтках до ре€страцiйного листа)
2) го "ЕкоЛтАвА" створюе на поширюс irrформаtlilо,
llio c,i,ocyc,l,bcrI дirl.,ll,tttlс.r-t о;эl.аtliзаltii'а
ТаКОЖ ПаРТНеРiВ На СаЙТi ОРГаНiЗаrliТ - еl<оltача.огg.
13lc.rta.,ll.IIII(д "tlOI]LIIJIzI,,tl1lliзlta(lcIIil
,tj')|

iнформування громадськостi про дiяльнiсть ,гtl захоi]и оlrl,аtriзаrtiТ
i tlа1-1,t,ltсрitз, l]()tIa
наповнюеТься систеМагичнО та на постiйнiй ocHoBi.
I,.lct,1.1t,гitB;t
ltltlpi1111,, гtуб.lrilсус,лlа
/{олатковtl,
сайтi та власниХ додатковИх комунiкацitiнlаХ pecyl]cax оilllсоlзий

3)

4)

роботу та партнерiв.
Лише iнформацiЮ, Що поширена

рiчlrr.rй звi.г tl1lo ttllcl1loб.ltcrly

на сайтi www.ekoltava.oг8 та I{a офiltiйlliй с,горirllцi I,0
..EкoЛTABA',нaFaсebook:ПpoсI4NIoBBi.I)кil1.ИorDilliйrroIo
позицiсю органiзацii та Ii членiв.
СайТ громадсьКоТ органiзацi "вколтА]JА" заt адрссоIо
Yrл.U.ClrU1цLt:],r1g_ с: irtc,i.l-tyпtcll,',oil4
зовнiшнього зв'язкУ i мае поповнIова,тися новинами з }Jtитl,rl
орt,агтiзаtllil' :за ltа.lltзlltlсl,i Trtt<tlt,cl
когtтенту? але не Рiдше нiж 1
на
2
тижнi.
обов'язковими
раз
/lлrl висr,lзiт;lеtlI-IrI (] IIOI]1,IIItI lll]o
про проsктну дiяльнiсть, анонси заходiв, сРото звiтtl та о1,1исовi
звiт1.1. I}ci .1.;tcttt.t орl,аltiзаltii',
можутЬ генеруватИ i створtоаТи публiкаЦiТ на сайr,, РсдактоlэаМl.t .гtt
tt/{Mitlicr.pa.t.upaп,tlt сайir,у сl

W"W

,*&]gz;

.:.,,, еYffiffiffij

суспiпьнийl прrэ*l<т

ГРОМАДСЬКА ОРIЪtlIЗА I ЦЯ

(суспIльниЙ

I]POIiK.l. кIiкоJI.гА вд>

Украiна, 36000, м. lIолт.ава, Byrr. /{ружби, 5
99194; ekoltava(4)grTail.cpлt
SMM менеджер/ка органiзацii та комунiкацiйний/lла менедх<ерlка, якi
розtlо2цiляttl.t-ь ctзoT заriа,лi
згiднО напрямкiВ роботи. АнонсИ заходiВ маютЬ пуб;riкуватися lta
сайтi не ]\4cIllLIe ttixt зtt 7ltrriB
до проведення заходу, Релiзи, описовi cTaTTi та резуль,гатI,I вiдборiв icoltI<ypciB I,o
"ЕколтАвА" - протягом 2 робочих днiв l-liс.ltя закiгtченнrr ,гермiлrу вiдбору
у.l.аких KoIlKyllctl.X/
тендерах.
тел. +38 (099) 92

5) основними

дхtерелами зв'язку

Го "ЕкоЛТАВА''

з громадсьtсiс.гtо с:

о електронна пошта, що вказана на сайтi ekoltava.org
о телефонний звязкок за конкретним номером, що вказаний на сай"r.i еkоltача.огg
, запити вiд громадськостi на сайтi еkоltача.оrg та на офiцiйнiй cтopirlui орL,аrliзаrliТ liacebool<
у
6) го "ЕкоЛтАвА" мас надаТи вiдповiДь на отрИмаlrиЙ заIlиl'вiд1 1,1эoMltt7lcblcoc.l.i cl;tt.ltl iз
у
зазначениХ вище способiВ вiдразу, якшlО ilrсЬормаutiя ilот,ребус
Yl'OtltIetlI) ЧI{ роз'rIсllс]I],
протягом 2 - 5 робочих днiв з момеrIту отримання заlIи.гу.

-

7) При поширеннi iнформацii в соцiальних мерсжах вiд iMelli оргагliзаl(iТ, LIJIcII11
I-о,,l]коJI,гдt]д,,
можутЬ використОвуватИ хештег: #ekoltava а такоЖ хешIl,сги, tllo вil(tttlвiitаtо,гь
ttазвi аt<tцit:i,
проектiВ до якиХ долучена го "ЕкоЛlъвА,Iа IтартLrери орт.ztltiзацii'',
8) При постингУ у соцiальних мережах вiд iMeHi Го "EKo"llTaBa" - lcoмlyllit<arliйrrl.rй
]\Ictle/l)](cp .га iiогсl
помiчники-замiсники керуються рi,lllим планом постиtIl'у, ш_lо }JаповIIIосjтI)сrl cиc.t.e]\4t1-1,1.It]II()
у
форматi онлайн-таблицi,

Внутрiшн ьокорпорати вII а гl олiти ltа lcoMy tl i lca l 1i li
1) Bci членИ гО "ЕколтАвА" приймаюТь учаоть у BHyr:pilrHiиl i зсlвtliltrtliй Koп,tyltlKarliT
органiзацii в робочий час (з понедiлкапо п'ятницtо з 9:00ло l9:00) окрiпл Bl.tltallttiB lзi;.11-1я,l1>ltсltь
по роботi у вихiднi днi.
2) Bci працiвниКи, а такоЖ членИ оргаrriзаrliТ N,Ioxtyl,b HallrtB?1,1,I.I lсомlсtt,гаlli ЗМТ, Ijl.1cl.ylIa.I,I] з
у
промовамИ, лекцiямИ, презентаrliями вiд iMeHi го "ЕкоJI,гАI]А", IIrl
умоIjах 71clc,l.tlBilltttlcti.

3)

об'сктивностi та згiдно квалiфiкацii.
Працiвники та чле}Iи ГО "ЕколтАВА"

вiд iMeHi оргагriзаriiТ IIe furаIо.ГI) ко\4еIl.I.уl]i,l,ги i\Jlя
громадсьКостi та ЗМI дiялЬнiсть, що з:tiйснIосться ilttпими гIа]р,гilсрсьI(иIчILI орI,аIliзitlliяrtl,r tlc
пов'язана жодниМ чиноМ з сферою дiяльност,i та стра,геГi.tLIими IIаIIряI\4т(I1]\4и I'O "I_1КОJI"I'д I]л"

4) ЗгiднО внутрiшнЬокорпораТивного решаменту та за

спi.ltьгtоТ /-1оtчlоlз.llеносr-i Bcix .t.llсlтilз
органiзацii, кожеН з ниХ мае надатИ вiдповiдь на внутрirшнiй
робочиl1 заttиr, ( ttoBiдomt.llettttlt) llцсl
надiйшоВ вiд колеЦ на особисТу електро[Iну поtUтОву скриrrьКу I]ротягом о/_lIIого
робочоl.о 71tlя,
або ж 24 год, з моменту отримання запиту. Bci запитагlrlя, iн(lормаttiя, U[о зttjlI,tIIIl.l.;tttся бсз
уваги та вiдповiдi протягоМ зазначеноГо TepMiHy мож[tа RI]ilжа,гLI гIOI-o/()I(cIILI]\,ll4 з iulрссаIl,г()I\4,
oKpiM випадкiв, що потребують додагковиХ роз'яслlегlь. За спi.ltьttоrо д(оN4о]]JIсltiсr,tо lзсi ttarr<llt.tBi
повiдомлення, щО стосуIотьСя спiльниХ пrIанiВ ltомаtнлИ lialllcl,lJlillo'l,bcrj ltal загаJlьItу IIOIllI1tlJy

розсилкУ BciM членам робочоi групи, ГIро uе тi}I(о)к tltlвi,llоп,t.ltясl.Lся
загальному лiалозi команди в соц. мережах,

I(Oр()1.I{I.I1\,1

]\4cccil)lieN4 у

суспiльi.{ийl прOект

громАдсьItА орIъ l{ tзд I (lrI
(суспIJIьниЙ провк1, (Ir]коJI,гАl]А)

Украiна, з6000, м. Полтава, вул. /{руrкбиl, 5
тел. *38 (099) 92 99 794; eko]tava@gtlai].cottl

5) обов'язки зовнiшньоi

го

"EKOJITABA" з медiа t,la безперервlriii tlсгlсlвi ItOl(Jtii.rtello
на SММ-менеджера, комунiкацiйного мене/]жера ,l,tl I-Iil виконiiвlIого
llирск,i,ора I,o
KoMyHircaцii

"ЕколтАвА,,.
6) го "ЕкоЛтАвА" веде внутрiшнrо базу KoHTaKTiB з MeToIo
рOзповсIод)I<сIlIIrt irrфорп,tаliii' ll1.1tl
своi проекти, акцii та можливоСтi партнеРства, База скJlrч{zlсться з пl)едlставrтиlсiв I]JIалLI,
навчальних закладiв та комунальних ycTarloB, громадських ],il бiзllес
оllt,аtriзztllil:1 , Itolt.t,tlttl.t.t
збираються шляхом:
а) пiдписки на розсилку новин та анонсitз "IjкоJl],АВИ", ,1g1-1gз pcc:c.r.parцilitti
органiзованих ГО "ЕколтАВА" та iляхом особис,гих знаl,itlмств (вiзI,1,гкr,r).

])

lla ,]i]xOjlax
IЗсi rlc;lcotttt, чl.,li'
контакти BHeceHi до бази KoHTaKTiB ,,ЕколтДВИ'' MzltoTb бути гtоtзi/tом;tеlli
tllэo tlc. I3llyтpilllrlltl
базу KoHTaKTiB органiзацiI наповнюIоть у процесi огlерацiйllоТ
лiя.гlьttос.ti tзсi .t.llctII.1 l{o]\JaIi/lll
(шляхом занесення вiдповiдноТ iнформацii,цо оrrлайн-таблиrli), l]a
rroc"r.iЙtlil.i ocrtoBi за L]cllcIIilrI
бази KoHTaKTiB вiдповiдас комунiкацiйний менеджер орт,анiзаrliТ
ГО "ЕКОЛТАВА" На ПОСТiйНiй ocHoBi ЗДiйСнтос процес ш,tедliа-п,lогliторLr]-lI-у lryб.ilircalliйr змI,
у
Де ЗГаДУеТЬСЯ ДiЯЛЬНiСТЬ ГО "ЕКОЛ'ГАВА" та ii членiв. MorKc гJоlIlирIовi},ги ,гакi Mar-opia,lll,t 1.1a
своiх ресурсах та для партнерiв (з зазначеI{ням авторства).
;tt.tcl,t.t

8) Го "ЕкоЛТАВА" може поширюI]ати та розповсIоджувати iгrclopMattito ttpo tlyб:ti,tlti rrllccзаходи за участi працiвникiв та членiв органiзаuii
у ссltliztльнl.tх мсре)ках - [;accbool< з

9)

посиланням на джерело матерiалу та його автора.
Bci ЧЛеНИ КОМаНДИ ГО "EKOJITABA" У ltpiltloci вну,грilrIrliх r<oMyrririallii.i .I.il

пЛанУВанIrя ЗавДанЬ керУюТЬся

/1tllэyrlg1111r,7

шДýý"gý!]glQ,_,il*Jl,Pl_Y,|}.i:tt]Нлll___lti1l]Дit]]}:

tO)Bci членИ "ЕколтАВИ" дотримуютьсЯ 1-1олiтикlа ltонсРслеltlliйllоо,гi, il cai\4c: I]c IIoIIl!.tpIO(,i\JO
особистi контакти партнерiв, експертiв, clliltepiB та iгlltt1.1x cтopit,r з особрtс.t.оl' базt.r l,()

"ЕколтАВА" без погодження
1l)Bci членИ го "ЕкоЛтАвА"
l2)

з зазначеноIо стороноrо,

дотримуrО,гься медiа - IIJlaiIIy о1ll,аrriзаllii Iltl tlo.I,otlrrl.rii 1lir,, у
окремих випадках - iнформацiя розповсюджусться згiдно пункту 2,з i 4 1-I2Iс,гI,IIII.I "C-ltiB;,t1-1alllt
зi ЗМI" цього докр{енту.
'n

за прIоритетнlстю:

l.
2,
З.

та

гIаl],t-lIсI]апц tt

КОРПОРаТИВ}lа ПОШТа Еко.пr'ави та особисr,а lIolll,ta прttlцiвllлtl{rl - /Ij-Iя t]сJII4l(их
об'емiВ тексту, ознайомлегtня усiх.tлеt,liв iз ltoBt.Itlaprи iirrt|lopMyI]aIIIIя tllэсl xi;1

виконання робiт по проеrстах i напряlмкztх
ПлатфорМа Slack - д"rrя вирiшIсI,IIIя IIо,гоtl1,Iих otlepalliйllr4X зiill;lLI зt-i2llrо
робо,tоl.сl
плану i iнформуваFIня KoMaH}ll] tlpo лрiбrri I,1ol]l.tI{I.L
ПлатфОрма
Еколтави.

ZOOM

- для аудiО та вiдео когtсРеренltiй Mixc tlлclIaI\4LI 1,а l1all,|,tlcpzll\{tI

]

суспiльниЙ прФе}с

громАдськА оргАнIзлt(lя
(суспIльниЙ проЕкт (вколтАвл)

YKpaiHa, З6000, м, Полтава, вул. flружби, 5
794; ekoltava@grllail,conl

тел. +38 (099) 92 99

4,
5,

Платформа Doodle - для голосування Mixt членами органiзацii гlilt
поточних рiшень у вiддаленому режимi,

,-tilc lLрийltят-гяl

Платформа Google КаленДар - для iнсрормуваI{ня про захоли, вi2lря2дхсеllrtя
за
участi учасникiв ГО "Еколтава''
6, ТелефОнний зв'язок - для швидких
узгоджень та iтIсРормуваI-тI-Iя I]epcoLIilJIbI.io
кожного учасника.
БУДЬ-ЯКi iНШi КаНаЛИ КОМУНiКаЦii - ВВаЖаIОТЬся не
формальLlими Tt,l не з0I,сlJIь[Iо обов,ltзtссltз',I]\41.1 /lJIrI
учасникiв ГО "Еколтава"

Щифрова безпека го ,оЕкоЛтдвА,О та Гt у.lдgllиlсirз в ittr.cptlcтi
/{ля убезпечення органiзацiТ та ij учасникiв вiд rrифрових аl.ак та збсрех<еtllrя iп,ti/lx<y Г.о ljrio;r.r.arзa,
ttерiвництво органiзацii рекомендуе працiвrIикам, волоrIтерап,I, tlJIcIIaM
IIрав.,liгlttя .l.a ttJlcI{ai\{
органiзацiт, та дотримуеться таких заходiв цифровоi безпеки:
1) Bci ПРаЧiВНИКИ ОРГаНiЗаЦiiВикористовують уIriкальrri (рiзнi) парtlлi IIpI4 pc(.o.гl]artii, lla бу;tь
як1.1х
онлайн- cepBicax, для уникнення злов}кивань з боку цих cc1,1BiciB i
21ос,гуlrу /iO rT()IrI,1.tt i ltcl1l:r.1liB
cTopoHHix осiб. Реестрацiя на онлайн-сервiсах вiд iMeHi ]'о ]:]ко,rrr,аtза Bi,l1бyBitcl.bcrl
.llltllIc ttiс.пяt
iнформуваFIня виконавчого /{иректора ,га комугIiкаtliйного ]vcIIc,)l)Kcpit о1-1t,аltiзаtlij'. .гаlttllIt
з
використанням унiка.пьного пароля,

2)

3)

УНiКаЛЬНИМ беЗПеЧНИМ ПаРОЛеМ Вважасться гrабiр симвtl:litз (коп,rбiнацiя),
lr1o сI(JIiu(асl,ься

з

латинських великих та малиХ лiтер, знакiв пунктуацii та uи(lр. Сенс гlzilэсlJIIо
II0 Matc пlic-tt.t.t.l,t
irrформацiю дотичну до персональних даних бУло - кого з оргагriзаllii'.
ПаРОЛЬ ВiД ОфiЦiЙНОi ПОШТИ ОРгаНiЗаrlii оl'1,1с*Фj.s]<оliачir.tlгн змlilttсlс,tьс.lt tlc
trli2llttc tltlM ()/(1.1|l I)ilз
на 1,5 poKiB' або за потреби частiше при виявЛеIlrri ltиtРрових заI,рOз, Гlаро,lтi lзilt tlиrlll-1tltillx

профiлiв органiзацiт знають виконав.tий директор, lсомуttiкацiiiлrий i\{cIlcllxiop l.at
офiс-менеджер. У окремих випадках, комунiкацiйrний мене/Iжер приймас
рilпенltя IIро i{oc-l.ylI

до корпоРативноi поштИ органiзацii додаткоВих осiб - викJIIоr]IIо tlрацiвtt1,1lсitз орt.аlti:заtlil', :rtttll<l
е НеОбХiДНО ДЛЯ ВИКОНаННЯ iХ ПОТОЧНИх обов'язкiв. Iliсля вi7lс,t,ороllсгitrя буltь яl(ого
ltlэattliBttt.tt<a
ОРГаrriЗаЦiТ ВiД РОбОТИ ЧИ Зi СКладУ органiзаrliТ - комугIiкацiйtlий N,I9Ile/l11(cp
обов'яtзlсоtзсl зlчlitltсlс:
паролЬ до корпоРативноi поштИ iповiдом.llяс прО tlc гlptll1iBttl.tlciB,rcpcз l,у х( l(ol]IIOI)a,|.[]B[I)/
поIIIту.

4) !О

rсорпоратИвноi поIIIТи органiзацii обов'я:зltово закрit1.1lеlrий /lol(a:i.Kot]O
1-1сзсрвtlltt]i lr1lor]li;tt, (
пошта) комунiкацiйного менелжера або вtlкоrrавчого диреIстора
ско,гl)сно[,о lзi;ltttltз.ltсtttlя.

При звiльненнi або змiнi
5)

повнова}кеIIь зазIIаLIеI-IирIх
корпоративною поштоIо також змiнюстьс.яl,
ОбЛiТСОВИЙ ЗаПИС (КОРПОРаТИВНа ПОШта) оргапiзаrliТ

безпеки дiй в iHTepHeTi, а саме:

, /,\JIя
осiб, резервIlа

lI()lII,га зat<llitt..rtctta

обов'язкоI]о i\4ac ttoct.tltctti

заl

lIit]IлIIIl,yl]tlIlI1,1

i,,:]

-жW*
&Yffiffiffiý
суопiпьнийt прOект

громАдськА оргАI{tзАt(Iя
(суспIлъниЙ IIPOBKT (EкоJI.гАвА>
Украiна, 36000, м. Полтава, вул. ffружби,

тел. +38 (099) 92

99194;

5

ekoltavaГ@gmail,corT

- двофакторна аутентифiкацiя при введенi пароJlя Me,Io/]ON,I сtlilвittlсгtttя
rla ,t.e..ltc(ltltl
комунiкацiйного менеджера, АлЕ при цьому /{о l0 пого/lжеIIих IIристроТв
ltраtliвtлиlсitз
маютЬ спрощенИй доступ до корпорагивt-lоi поLlгти ( бсз r<o:ty ttа,геllсфоtl).
Рirз lta 1.1itc
список цих пристроiв переглядасться та узго/lжус.гься t<clMlylliKat,ltйltиM i\,IcIIclt)t(cl)()N,l
l.а
виконавчим директором,

- Якщо на резервI{у пошту надходить iнформаrдiя про Bxilt

l_ttl .t(орIIорZrI,иlзttсll' tIclttt,t.t.t з

незнайомого пристрою, комунirсацiйний менеджер LIи BI,II(6I]aB.tl'1ii
21t.tpeKr.o1l зобоlз'itзаtri.lй
протягоМ l0 хвилиН вжитИ ycix комуНiкацiйниХ заходiв, аби виstсllУIl,и liИ

rlc зl(it.tctlctlcl tзхilt

кимосЬ iз працiвrrикiв органiзацii з нового пристрою. Bo;1tto.tilc, llpallilзttltlclr,
причин були змушенi зайти на пошту органiзацii з нового пррIстроIо,

яt<i

з,ll(I,1x()cl)

ltоlзl.tlltti llро.t>lгоrur

l0

хвилин повiдопцити комунiкацiйного меIIсдх(ера чи виконавLIого
дирсI(тора llро.гаltу /1ito r.a
ii Меry а Ti, В cBolo ЧеРГУ, ПiДТВеРЛИТИ ТаКУ лirо. lIкщо BiltIltlBi/lttoT rcoMytlircartiT lre Bi,ttбy:tocil
протягом десяти хвилин, пiсля надхолх(егlня сгiоtзittцеIiIIя, lcoMyrtiKallil,iH1,1l,i
право змiнити паролЬ корпоративноТ пошти та повiдоI\4и.гI4 про rriztoзlli;ry

- flодатковО прI4 двофакторнiЙ аутеrlтифiкацii llля

MeIIc/l7l(ol]

tll(,1.1.tt;l-tic,гl,,

кtlргtорtlтиlзtlоТ II()I]I.I.I.I tlрl.аtliзаlliТ

ЗГеНеРОВаНi УltiКаЛЬlli ШеСТИЗНаЧНi tсОли ( на змil-ту номеру r,с.lrефсlлту,
lIa випitдок якrtlо

не достуПний чt,t втрачений). L{i кодИ зафiксованi в доtсурlсtlгj, lt(o

зберiгасться у сеI:iфi оргаrriзацii.

- Один раз на пiв року пошта оргаrriзацii

-

]\4а(,

t]I,.I/(pyltotзatlt.tii

гзitл
,l.tt

перевiряс:,r'ЬСЯ l(olvlytliKaltir,ilrиMr iиcIlcltn(el)OfuI Iltl

предмет зламiв, пiдозрiлоi активностi через сайт hj_Фs,/,'ltýеjЬgсI]рt.\l;.цl-гglr
облiковий запис (корпоративI,Iа поIIIта) органiзацiТ
Ha:ralljl,yl]ilII}Iяx безtlсIси

у

ВiДСЛiДКОВУВаI{НЯ icToPiT ПеРеГлядiв

lILl

маr:

Google, YouTube, I{e MzIc вiдсrliдковувzilt}ля гс(rl|]IILlх 1.1l
icTopii додаткiв, Додатки до облiкового запису можуть бути лоztittli
ltltя оti,t.l,tпцiзаllii робо,глr
з онлайн-докуп,lеItтами, але iХ пере.rliК та дос,гуП llереtliряс:тl,ся раз IIi] ltiв
l)ol(y
комунiкацiйнип,r менеджером або виконавчим дu.]рек.гором.
о, Bci паролi вiд облilсовтlх записiв вiд iMeгri Го Еколтава, зберiгtttоться
у вi2lrrоrзi2lltilп,tу iltt"ltaйll
документi на xMapi (DlopBox) та додаткОво можутЬ лублtоватИся lta офлайIr cclrBic збсрсхссlttля
паролiв, що ма€ бсзпечтlе шифрування та зберiгаеться I]a
ltlэl.tc"t,poT Koп,ryttil<atliiittcl1.o
робс1.Iоп,tу

менеджера.

1)

flля запобiгання

(liшlr,rгтгових aTaIt

-

Hix,1,o

з орl,анiзаItii'гrс

аДресатiв, пiдозрiлого BMicTy, а вiдразу видаJIяс iх з поiп,t,и

Bi,lilcpl,tllacl Jl1.Ic,llt Bi,;( ttii(oзjli;rpIx

}IzlзaI})I(/(I,l.

Ваrкливi документr4 органiзацiТ, що ведутьсЯ хмарноМу огtлttl.ill cepe/lol]Llllli ( rrагiриlсла.rt
у
база
даних пiдписниlсiв, мелiа) мають налашIтування перiоzlиLII{ого збсрсхссtttIrI
-l.a
рсзсрl]II],tх ttoltiil
синхронiзаltii з робо,lrtми пристроями працiвникiв. Бажаttо IJI.tKopIdO1,0r]y]]rll.Ll пло>It.ltl.tlзtlс,t,i
DгорВох для резервуl]аFIня документiв та вiдслiдкоl]уваFlня HoB1.1x змlitл.
9) Yci робочi комп'lотс_lэтr працiвникiв органiзацii маiо,гь лiltеrlзiйнс rlрогр?rj\4IIс
зitбезttс,tсttllrl .I.a
офiснi програми, IIе вI4ltористовують "Itраденi" програми чи доlltlткI4.
8)

суспiльl-iиЙ про{}t(т

громАдсъкА орIънlзА[(lя
(суспIльниЙ проЕкт кЕкол,гАвА>

Украiна, 36000, м, Полтава, вул,
ffруrкби, 5
99194; ekoltava(@gTailconl

тел. +38 (099) 92

Yci робочi комп'rотеРи працiвНикiв оргаrriзацii маютЬ
cepBic. Yci робочi комп'rотери працiвникiв органiзаuii

систему.

пiдt<лrочеttий ,га .lttcicllt,lt.i alt,t.llBipyclltal;i
MaIoTb Дода.l.ковий ltatpo.ttl, лля lrxolly
у

l0)Yci працiвниКи органiзатtii маютЬ
унiфiковаlлi робочi попt,ги органiзаltii',
прийомi на робоrу, цi облiковi записи cTBopeHi зtl
дOпOм(lгоlо

ltlci tlallalol.bcя

i.п,I ttpl.t

"rtitlеl1зiiirtоtю [Ipt;l.pa]vIIIOI.0
забезпечеНня та маютЬ закiнченнЯ "ekoltava.Org".
У разi звi.lтьlлеt-ттti lтраtliвlIика, йiого робо,,lа
пошта органiзацii б:rокуетьсЯ та переходиТь
у доступ J,l.{lпe B14KoIIaBt,l']vly /tI.Ipcl(,IOl)y ,I.1l
технiчному працiвrrику.

1l)

Yci

працiвникИ органiзацii реестрУIотьсЯ на онлайн cepBicax,
долагках, здiйсttlоtо.гь
завантая(ення З IlrTeptlcTy, що не стосуються
робочих питань JII,ILше з особис.t.оi
використовуючи rIри Ilbo*{y власну
робочу поштУ, надану органiзашiсю.

Затвердхtено
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