
executive director
виконавчий директор

more chapters in WCA
інші відділення у WCA

chapters (still) outside WCA
національні відділення, які ще не у WCA

in future — в майбутньому

other committees
інші комітети

polls
опитування

admins
адміністратори

other Wikipedia
language
versions

(more than 280)

Вікіпедія
іншими мовами

(більше, ніж 280)

WMM chart
Ziko van Dijk, CC-BY-SA 
April 2013
Ukrainian translation and adaptation
Oleksandr Redchuk, CC-BY-SA
July  2013

staff
персонал

Affiliation Committee
Комітет з приєднання

WMF board of trustees
Опікунська рада Фонду Вікімедіа

3 persons elected
by the communities

3 особи,
обрані спільнотою

2 persons selected
by the chapters

2 особи,
вибрані відділеннями

5 persons appointed by board
5 осіб, призначених радою

edit
редагування

members 
(GA)

члени
(загальні

збори)

WIKIMEDIA PROJECTS
ПРОЕКТИ WIKIMEDIA

WIKIMEDIA ENTITIES
ВІДДІЛЕННЯ

WIKIMEDIA
FOUNDATION

WIKIMEDIA
УКРАЇНА

WIKIMEDIA CHAPTERS ASSOCIATION
АСОЦІАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ

COMMUNITY
СПІЛЬНОТА

Funds
Disseminating

Committee
Комітет

з розподілу
коштів

Funds requested by
individual entities
Кошти на прохання
окремих відділень

Entities support the project volunteers,
but have no say on the content
Відділення підтримують волонтерів,
але без вимог до вмісту

Money specified
by the donor for WMF
Кошти, призначені
донором для WMF

Money not specified by the donor
for a specific entity,  given usually
via Wikipedia
Кошти, що не призначені донором
для конкретного відділення,
зазвичай отримані через Вікіпедію

Money specified by the
donor for an entity, e.g. WMUK
Пожертва на користь
конкретного відділення,
наприклад,  WM Україна

people becoming a member
люди, що стають членами

people becoming editors of a wiki-website
люди, що стають редакторами вікі-сайтів

WMF runs the
projects technically
WMF забезпечує
технічну підтримку

WMF allows use of
Wikimedia trademarks
(committee advises board)
WMF дозволяє використання
товарних знаків Wikimedia
(комітет консультує раду)

select — вибірelect — вибори

Funds to the WMF
for core business
Кошти на основну
діяльність WMF Funds requested

by WMF 
Кошти на запит
WMF

THE WIKIMEDIA MOVEMENT
РУХ ВІКІМЕДІА

Голова та
заступники,
виконавчий
директор

Вікісловник
2002

Вікіпідручник
2003

Вікіцитати
2003

Вікіджерела
2003

Віківиди
2004

Вікіновини
2004

Віківерситет
2006

Вікімандри
2012

content projects  —  контент-проекти

Wikimedia
user groups

групи
користувачів

thematic
organizations
тематичні
організації

Movement
Partners

партнери
руху

Вікімедіа Україна
Правління

Wikipedia in Ukrainian
Вікіпедія українською

Вікідані
2012

МетаВікі
2001

central content projects
центральні

контент-проекти

central wiki
центральна wiki

ВікіСховище
2003

users with
voting rights
користувачі

з правом
голосу

Council Members
Члени ради

Chair and Deputy
Голова та заступник

global populationglobal population
населення світунаселення світу


