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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

1. Повна назва організації:
українською: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК ЗА МИР У 
ВСЬОМУ СВІТІ"

англійською: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "WOMEN'S 
FEDERATION FOR WORLD PEACE"

2. Скорочена назва організації:
українською: ГО "ФЖМС" 
англійською: WFWP

3. Дата реєстрації (легалізації Міністерством юстиції України) організації:
29.12.2007 року, свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання № 2824

4. Адреса для листування:
04075, м.Кшв, ВУЛИЦЯ КВІТКИ ЦІСИК, будинок 56

5. Контактна особа, телефони, адреса електронної пошти:
229-80-27 info@wfwp.org.ua КоцебаТетяна Юріївна

6. Веб-сайт та електронна адреса організації: 
wfwp.org.ua

7. Основна мета діяльності організації:
задоволення та захист законних соціальних, економічних, культурних, творчих, 
вікових, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, спрямованих на 
відродження та ствердження загальнолюдських, національних та сімейних цінностей.

8. Напрямки роботи організації:
сприяння спільній роботі жінок, з метою консолідації зусиль у побудові 
громадянського суспільства, здорових родин, вирішенні складних проблем що постали 
перед жінкою та родиною, вихованні культури миру, формуванні високодуховних, 
моральних та сімейних цінностей з метою створення мирної світової родини, що 
виходить за межи культури, релігії, раси або національності, та прагне до загального 
процвітання, гармонії та добробуту.

9. ПІБ, дата народження та контактні дані керівника організації (телефон, e-mail):
Коцеба Тетяна Юріївна 
229-80-27 info@wfwp.org.ua

10. До складу якої національної спілки входить громадська організація:
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЖІНОК УКРАЇНИ"

http://www.wfwp.org.ua
mailto:info@wfwp.org.ua
mailto:info@wfwp.org.ua


12. Програми та проекти, реалізовані протягом 2017-2019 року:

Травень 2019

13 травня 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася міжнародна 
конференція “Жінка-берегиня: від гармонії у сім’ї до гармонії у світі”, присвячена Дню 
матері. Організатором заходу, в якому взяли участь понад 500 учасників, виступила 
Громадська організація “Федерація жінок за мир у всьому світі”. У заході взяли участь 
представники громадських організацій, державних установ, видатні митці, освітяни, науковці 
та гості з Іспанії, Литви, Японії.

Березень 2019

21-23 березня 2019 року в м. Києві відбувся VI Відкритий всеукраїнський фестиваль-конкурс 
військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця», присвячений Дню пам’яті та примирення, 
вшануванню захисників Батьківщини різних поколінь. Завдяки підтримці фестивалю ГО 
"Федерація жінок за мир у всьому світі" жоден учасник не залишився без дипломів та 
подарунків.

16 березня 2019 року в місті Біла Церква відбулися змагання Всеукраїнського фестивалю 
«Тато, мама, я — спортивна сім’я». Партнерами фестивалю виступили ТОВ «Металобаза 
Бочаров» та Громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі».

За підтримки Громадської організації "Федерація жінок за мир у всьому світі" (ГО 
“ФЖМС”)відбувсяХ-й Всеукраїнський фольклорно -  етнографічний фестиваль «Золоті 
ключі» імені Василя Верховинця.

9 березня 2019 року багатодітні родини Дарницького та Деснянського районів відмітили 205 
років від дня народження Тараса Шевченка в залі Дарницької районної державної 
адміністрації (ДРДА). Захід провели в партнерстві Громадські організації "Федерація жінок 
за мир у всьому світі" (ГО "ФЖМС"), "Обійми" та "Берегиня".

В Канівському коледжі культури і мистецтв 2 березня 2019 року відбувся 
літературно-мистецький захід «Роде наш красний» в рамках Всеукраїнського фестивалю 
"Шевченко у моїй родині", який ініціювала Громадська організація "Федерація жінок за мир 
у всьому світі" (ГО "ФЖМС"). Голова Правління ГО "ФЖМС" Тетяна Коцеба разом з 
партнерами та іноземними студентами з Франції, Японії, США, Аргентини, Південної Кореї 
відвідали Канівський музей Тараса Шевченка та Тарасову гору, щоб вшанувати Великого 
Кобзаря.

1 березня 2019 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (КМДА) 
Делегація жінок ГО "Федерація жінок за мир у всьому світі" (ФЖМС) , у складі якої 
перебували члени, волонтери, партнери, на чолі з Головою Правління ГО "ФЖМС" Тетяною 
Коцебою взяли активну участь у заході.

Лютий

На рідній землі Лесі Українки 23 лютого 2019 р. Громадські організації "Федерація жінок за 
мир у всьому світі" (ГО "ФЖМС") та "Новоград-Волинська міська організація жінок" 
організували Фестиваль сімей "Лесиними стежками".



На початку фестивалю в музеї родини Косачів відбулася культурно-мистецька акція 
"Рушник Олени Пчілки", до якої долучились міжнародні гості з США, Франції, Південної 
Кореї, Японії та Африки.

15 лютого 2019 року ГО "Федерація жінок за мир у всьому світі" організувала концерт, 
присвяченій Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-річчя з 
дня виведення військ з Афганістану.

Січень

Представники Громадської організації "Федерація жінок за мир у всьому світі” у складі 
делегації на чолі з почесним Головою Спілки офіцерів України Євгеном Лупаковим 
вшанували 29 січня 2019 року 101-у річницю подвигу Героїв Крут на території 
Меморіального комплексу “Пам’яті Героїв Крут” села Пам’ятне Борзнянського району 
Чернігівської області. Координатори проектів ГО "ФЖМС" запросили до участі в 
патріотичному заході учнів вечірній школи №3 та школи екстернів м. Києва.

23-й відкритий фестиваль-конкурс «Мистецьке свято «Душі криниця» відбувся з 19 по 20 
січня 2019 року в м. Кривий Ріг. Делегація Громадської організації "Федерація жінок за мир у 
всьому світі"( ГО "ФЖМС") на чолі з головою Правління Тетяною Коцебою долучилася до 
фестивалю, який традиційно щорічно проходить на базі Палацу культури і творчості ПАТ 
«Південний ГЗК» Інгулецького району Кривого Рогу.

Грудень 2018

До Дня Святого Миколая Громадська організація “Федерація жінок за мир у всьому світі” 
прийняла активну участь у Різдвяному святі в Головному військовому клінічному госпіталі.

До дня Святого Миколая Громадська організація "Федерація жінок за мир у всьому світі" (ГО 
"ФЖМС") активно долучилася до культурно-мистецької акції «Добрими ділами славлять діти 
Миколая», яка відбулася для дітей з багатодітних родин м. Києва 19 грудня 2018 року в 
Колонній залі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На різдвяні свята в школі №231 Оболонського району м. Києва діти, які навчаються в 
інклюзивних класах, влаштували справжню майстерню Святого Миколая. Школяри 
долучилися до майстер-класу "Пряникові фантазії", який організували ГО "Федерація жінок 
за мир у всьому світі" спільно з партнерами ГО "Щит громади" і Громадської Ради при 
Міністерстві юстиції України.

4-го грудня 2018 року у Київському пансіонаті ветеранів праці відбувся третій інклюзивний 
фестиваль “Без меж”, приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Захід 
відбувся завдяки партнерам пансіонату, серед яких ГО “Федерація жінок за мир у всьому 
світі”.

Листопад

В листопаді 2018 року з Федерації жінок Австрії Катаріна Бауер передала Житомирському 
відділенню ВГО "Турбота про літніх в Україні" кошти, на які придбали тканину для пошиву



білизни для учасників АТО. Силами волонтерів ВГО за декілька минулих років для бійців 
було пошито понад 2,6 тисячі одиниць - нижньої білизни, рукавиць, подушок та шкарпеток.

21 листопада 2018 року в День Гідності та Свободи координатори проектів Громадської 
організації «Федерація жінок за мир у всьому світі» брали участь у презентації книги 
Маргарити Довгань «Шпитальні нотатки» у Центральному військовому клінічному госпіталі 
на Печерську.

Громадська організація “Федерація жінок за мир у всьому світі” привітала Заслуженого 
художника України Івана Черниша та майстриню декоративно-прикладного мистецтва 
Наталію Дмитренко з відкриттям виставки “На рідній на своїй землі”. Презентація творчих 
робіт відбулася в Музеї гетьманства на Подолі за сприяння Центру Української культури та 
мистецтва 19 листопада 2018 року.

Громадська організація “Федерація жінок за мир у всьому світі” під час шкільних канікул для 
сімей і дітей внутрішньо переміщених осіб організувала відвідування Київського зоопарку.

10 жовтня Громадська організанізація “Федерація жінок за мир у всьому світі” підтримала 
концерт класичної музики для людей похилого віку у Київського пансіонату ветеранів праці.

Вересень

Партнер з організації Дня батька спільно з Службою у справах дітей та сім’ї Київської міської 
державної адміністрації, з Громадською організацією (ГО) «Міжнародний Центр 
Батьківства», Патрульною поліцією м. Києва.

"Міст" дружби між Японію і Україною встановили 12 вересня 2018 року в місті Ірпінь 
спільними зусиллями представники Ірпінської міської влади та японські волонтери. В 
Ірпінській міській раді відбувся круглий стіл в рамках обміну міжнародним досвідом.

Громадська організація "Федерація жінок за мир у всьому світі" (ГО "ФЖМС") 5 вересня 
2018 року організувала концерту Національному військово-медічному клінічному центрі 
"Головний військовий клінічний госпіталь "для всіх лікующихся, хто має можливість 
виходити та перебувати на паркових алеях.

Серпень

23 серпня 2018 року в Українському фонді культури для дітей ВПО і дітей батьків-учасників 
АТО відбувся захід по малюванню гуаш’ю "Малюємо літо" разом з художником Іваном 
Чернишом.

Участь в організації конкурсу творчих робіт родин м. Києва «Україна -  держава моя», финал 
відбувся у на Співочому полі у День незалежності України.

Святкування дня народження Деменчук Олені, жінки похилого віку та з особливими 
потребами, - довгостроковий проект Громадської організації "Федерація жінок за мир у 
всьому світі", який проводить координатор проектів ГО "ФЖМС" Наталія Ільїна разом з 
волонтерами Наталія постійно телефонує і піклується про жінку, запитує про її необхідні



потреби, знаходить медичних працівників, які доглядають за нею. ГО “ФЖМС” допомогає 
ліками, продуктами, технікою та ін.

Липень

17 липня 2018 року в Іртиській міській раді відбулася зустріч з Міжнародним Президентом 
Федерації жінок за мир у всьому світі (ФЖМС) Південної Кореї Мун Лан Йонг, під час якої 
презентувала діяльність організації. ФЖМС з травня 1997 року має Генеральний 
консультативний статус в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), проводить форуми 
у штаб-квартирі ООН, об’єднуючи жінок всього світу заради створення міцних сімей, 
здорового суспільства і мирного світу на основі материнської любові

Вшанування подружніх пар м. Києва, які прожили у шлюбі 45 і більше років. На 
культурно-мистецьку акцію «Щаслива родина -  міцна Україна»до Всеукраїнського дня 
родини, яка організована Київським міським центром сім’ї "Родинний дім", було запрошено 
16 сімейних пар зі своїми дітьми, онуками та правнуками.

Червень

21 червня 2018 року пройшов майстер-клас з правопівкульного малювання для особливих 
дітей в місті Одеса. З Одеською міською благодійною організацією (ОМБО) допомоги дітям з 
синдромом Дауна “Сонячні діти” координатор проектів Громадської організації “Федерація 
жінок за мир у всьому світі” Наталія Ільїна познайомилася на заходах, де діти приймали 
активну участь. Ці зустрічі переросли в спільний проект.

Волонтери Громадської організації "Федерація жінок за мир у всьому світі" спільно з 
Українським фондом культури організували проект матеріальної допомоги 
внутрішньо-переміщеним особам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

8 червня 2018 року відбулося «Акрилове чудо» для дітей, батьки яких перебували в АТО, і 
для дітей внутрішньо-переміщених осіб, яке організували Громадська організація (ГО) 
“Україна.Воля.Життя” і ГО “Федерація жінок за мир у всьому світі”.

Травень

Партнер з організації Міжнародного благодійного фестивалю дитячо-юнацької творчості 
«Сонячний каштанчик» на сцені Міжнародного центру культури та мистецтв Профспілок 
України.

ГО "Федерація жінок за мир у всьому світі" (ГО "ФЖМС") завітала на урочистості з приводу 
останнього дзвоника, які відбулися в гімназії "Євроленд".

14 травня 2018 року відбувся головний захід року, присвячений міжнародному Дню матері. 
Званням ’’Жінка року” було нагороджено видатних жінок України від Громадської організації 
“Федерація жінок за мир у всьому світі”. Міжнародна конференція на тему «Роль жінок у 
поширенні культури миру» відбулася в Міжнародному центрі культури і мистецтв 
Профспілок України (МЦКМПУ).



Квітень

11 квітня 2018 року у Світлий пасхальний тиждень Громадська організація (ГО) "Федерація 
жінок за мир у всьому світі" і представник ГО "Щит громади" Михайло Козир спільно 
провели проект "Пряникові фантазії" для особливих дітей сімей ВПО, які вчаться в 
інклюзивному класі у середній загальноосвітній школі (СЗШ) І -  III ступенів №168 м. Києва.

Березень

Громадська організація "Федерація жінок за мир у всьому світі" запросила дітей з 
багатодітних родин в музей «Виставка досягнень братів Клинків». Захід відбувся на шкільних 
каникулах при сприянні Київського міського центру сім'ї “Родинний дім”.

24 березня 2018 року Громадська організація (ГО) «Федерація жінок за мир у всьому світі» 
підтримала спортивні змагання «Тато, мама, я -  спортивна сім’я» в місті Біла Церква.

У березні 2017 та 2018 рр. представники Громадської організації "Федерація жінок за мир у 
всьому світі" (ГО "ФЖМС") України брали участь у роботі Комісії зі статусу жінок (СБ\\0 в 
Організації Об'єднаних Націй (ООН), Нью-Йорк. СБ\У є щорічним заходом ООН, що сприяє 
тендерній рівності та розширенню можливостей жінок.

Лютий

Волонтери громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі» провели 
майстер-клас для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 
справах дітей та сім’ї Київської міської ради (КМДА) до дня Святого Валентина.

На початку лютого волонтери Громадської організації “Федерація жінок за мир у всьому 
світі” провели майстер-клас «Пряникові фантазії» в реабілітаційному Центрі на Полярній-7а.

Грудень 2017

Напередодні Різдва Христова громадська організація "Федерація жінок за мир у всьому світі 
провела Різдвяний концерт в Національному військово-медичному клінічному центрі 
"Головний військовий клінічний госпіталь" (НВМКЦ "ГВКГ").

8 грудня 2017 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (КМДА) 
відбувся заключний етап конкурсу міського конкурсу дитячого малюнку "Світ без насильства 
очима дітей" в рамках Міжнародної акції "16 днів проти тендерного насильства". ГО 
«ФЖМС» партнер цього конкурсу.

Листопад

2-5 листопада 2017 року представники Громадської організації "Федерація жінок за мир у 
всьому світі" (ГО "ФЖМС") України брали участь в Європейському саміті «Роль 
жінок-лідерів та матерів у сприянні інтеграції та єдності в Європі». Саміт відбувся в 
Португалії та зібрав понад 120 жінок, активних урядових та громадських діячів з майже всіх 
європейських держав. Програма розпочалася 2 листопада з сесії у Парламенті, Національної 
Асамблеї Португалії.



Серпень

15 серпня ГО "Федерація жінок за мир у всьому світі" розпочала новий проекту 
Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний 
госпіталь" (НВМКЦ "ГВКГ") Печерського району м. Києва. Жінки-волонтери разом з 
завідуючою клубу НВМКЦ "ГВКГ" Ольгою Добровольською провели майстер-клас з орігамі 
для хлопців з лор - відділення.

12 серпня 2017 року в Голосіївському парку ім. М. Рильського Громадська організація 
“Федерація жінок за мир у всьому світі” долучилася до правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України “Я маю право” з метою підвищення рівня правової освіти та 
юридичної грамотності громадян.

Липень

За підтримки громадської організації “Федерація жінок за мир у всьому світі” (ГО “ФЖМС”) 
та Гуманітарного штабу 0 0  “Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців” 18 
липня 2017 року у Благодійному фонді (БФ) “Карітас-Київ” відбувся проект для батьків з 
дітьми внутрішньо переміщених осіб.

Червень

В рамках святкування Шевченківських днів у Золотій залі Українського фонду культури 
(УФК) 1 червня 2017 року відбувся вечір-зустріч «Тарас Шевченко в моїй родині», 
співорганізатором якого стала ГО “Федерація жінок за мир у всьому світі” (ГО “ФЖМС”).

Квітень

27 квітня 2017 року у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України Громадська 
організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» (ГО “ФЖМС”) спільно з Департаментом 
військової освіти та науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України провела 10-ту щорічну Міжнародну конференцію, присвячену Дню матері, на тему: 
«Роль жінок у 21 столітті»

Дотримуючись Резолюції 2250, за ініціативи Громадської організації “Федерація жінок за 
мир у всьому світі” (ГО “ФЖМС”) разом з Київським університетом ім. Б. Грінченка 24 
квітня 2017 року відбувся круглий стіл “Молодь, мир та безпека”.

Березень

Громадська організація “Федерація жінок за мир у всьому світі” підтримала IV 
Всеукраїнський фестиваль-конкурсу військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця», 
присвячений Дню Пам’яті та Примирення і вшанування захисників Батьківщини різних 
поколінь, який урочисто відкрився 23 березня 2017 року у Київському військовому ліцеї 
(КВЛ) імені Івана Богуна.



1. Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь 
в установчих зборах щодо обрання нового складу Громадської

ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Членство в ІГС Федерація жінок за мир всьому світі

Місце роботи Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів 
-  ліцей» №157 Оболонського району м.Києва 

Громадянство, число, місяць і рік Україна 
народження 30.11.1974

Місце народження м.Київ

Освіта Вища, 2004-2009 р. -  Київський університет
ім. Б.Грінченка, спеціаліьність «Соціальна 
педагогіка»
Вища, 2013-2015 р. - Інститут перепідготовки та 
підвищення кваліфікації Національного 
педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова за спеціальністю «Математика» 
2018 по теперішній час - здобуття ступеня 
«Магістр» за спеціальністю «Менеджмент», 
управління навчальним закладом

Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання Грамота Управління освіти Оболонського
району м.Києва

Громадська діяльність Участь у благодійних проектах та акціях «Від
дитини до дитини», «Благодійна Україна», 
«Щаслива лапа», «Україна понад усе», «Любов’ю 
збережемо мир в Україні», «Повертайся живим», 
«Потяг єдності», «Екологічна безпека», 
«Енергозбереження», «Теплий дім», «Зелені 
конструкції на дахах будівель», «Сортування та 
переробка побутових відходів»

Можливий напрямок роботи у Освітні проекти 
громадській раді

2001-2006 -  лаборант інформаційної служби 
Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  ліцею №157 м.Києва

2006-2014 -  соціальний педагог ліцею №157 
м.Києва


