
 

Дата реєстрації заяви  
Реєстраційний номер   
Підпис секретаря конкурсної комісії  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 
 

Заява 
 на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:  

прозора влада та активна громада» 
 

Найменування інституту громадянського 
суспільства  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ "СОВІСТЬ" 

("СОВІСТЬ") 
Назва проекту ГБKids (Громадський бюджет діти) 
Пріоритет, завдання, визначене 
Організатором конкурсу на розв’язання 
якого спрямовано проект (словами, 
зазначити лише один напрямок)  

Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення 
спортивного, культурного та просвітницького 
розвитку мешканців міста Києва. 

Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проекту  

263800 грн. 

Очікуване фінансування за рахунок 
бюджетних коштів 

199000 грн. 

Строк реалізації проекту  1 рік 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 
організації, місце знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail 

СОРОКА СНІЖАНА ЛЕОНІДІВНА – керівник 
Місцезнаходження юридичної особи 03191, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ ЮРІЯ СМОЛИЧА, будинок 6-В, квартира 

111 
Телефон 1: +380674069790 
Телефон 2: +380677028680 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
керівника проекту, поштова адреса, 
телефон, e-mail 

Басовський Володимир Олександрович 
керівник проектів Громадського Бюджету 

До заяви додається: 
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту 

(положення), скріплені печаткою (у разі наявності); 
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання  конкурсної 

пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій; 

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, 
затвердженою організатором Конкурсу; 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела 
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів 
протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, 
джерела фінансування,  її матеріально-технічну  базу  та  кадрове  забезпечення за підписом 
керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою. 

5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  залучених 
до виконання проекту (у разі потреби). 
 
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________ С.Л. Сорока 

 (підпис)        (прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
09 лютого 2018 року 
 

 
 
 



 

 
АННОТАЦІЯ 

 
Проект: ГБKids (Громадський Бюджет Діти) 
 
Найменування інституту громадянського суспільства: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ "СОВІСТЬ" 
("СОВІСТЬ"); 
 
Проблема та актуальність проекту: 
Наразі в школах майже відсутні шкільні програми з виховання лідерства, вміння формувати 
команди та командної роботи, що в майбутньому призводить до формування пасивного 
суспільства , яке в свою чергу є головною перешкодою розвитку громадянського 
суспільства. 
 
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту: 
Ми надамо можливість учням шкіл самим подавати громадські проекти, які будуть 
спрямовані на покращення їх шкільного життя. Щоб саме діти пропонували нові ідеї, щоб 
саме діти залучались підтримкою та здобували голоси задля перемоги та реалізації проектів. 
Розвиваємо в дітях навички командної роботи! 
 
Етапи: 
-Створення комісії по Громадському Бюджету Діти; 
-Проведення інформаційної кампанії у школі; 
-Подача та відбір проектів; 
-Голосування серед усіх учнів; 
-Реалізація проектів переможців; 
-Нагородження авторів переможців проектів; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Форма  
опису проекту та кошторису  

витрат, необхідних для його реалізації 
 

Проект : ГБKids (Громадський бюджет діти)        
 
Найменування інституту громадянського суспільства 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ "СОВІСТЬ" 
("СОВІСТЬ") 
 
1. Анотація: (на окремому аркуші). 
2. Загальна інформація, що подається за схемою: (на окремому аркуші). 
3. Опис програми має містити наступне: 
- проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення 
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого тексту); 
- пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект; 
- мета проекту; 
- завдання проекту; 
 
Проблема та актуальність проекту: 
Наразі в школах майже відсутні шкільні програми з виховання лідерства, вміння 
формувати команди та командної роботи, що в майбутньому призводить до 
формування пасивного суспільства, яке в свою чергу є головною перешкодою 
розвитку громадянського суспільства. 
 
Завдання проекту: 
Сформувати у дітей (учасників проекту) навички з подання проектів спрямовані на 
покращення їх шкільного життя та сприяти досвіду командної роботи з агітації за свої 
проекти і подальшого контролю за реалізацією проектів переможців. 
 
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту: 
Ми надамо можливість учням шкіл самим подавати громадські проекти, які будуть 
спрямовані на покращення їх шкільного життя. Щоб саме діти пропонували нові ідеї, 
щоб саме діти залучались підтримкою та здобували голоси задля перемоги та 
реалізації проектів. Розвиваємо в дітях навички командної роботи! 
 
план виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

                 
Таблиця 1 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
реалізації етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

1 Створення комісії по 
Громадському 
Бюджету Діти 

2 тиждні Басовський Володимир 
Олександрович 

2 Проведення 
інформаційної 
кампанії у школі 

1 місяць Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 

3 Подача проектів 1 місяць Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 



 

4 Відбір проектів 1 місяць Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 

5 Голосування серед 
усіх учнів 

2 тиждень Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 

6 Реалізація проектів 
переможців 

3 місяці Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 

7 Нагородження 
авторів переможців 
проектів 

1 день Комісія по Громадському 
Бюджету Діти 

 
Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту 
500+ учнів школи та понад 300 тис. учнів інших шкіл матимуть можливість 
ознайомитись з процесом подання проектів, агітації за них та подальшого контролю 
за реалізацією проектів-переможців; 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект 
700+ учнів школи , що безпосередньо приймуть участь у проекті та понад 300 тис. 
дітей які ознайомляться з результатами проекту через інформаційну компанію; 
Інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту буде 
здійснюватись шляхом інформування на Фейсбук сторінці організації та додатково 
засобами, які будуть придбані для проведення Інформаційної кампанії. Назви засобів 
масової інформації будуть визначені після проведення процедури закупівлі у строки 
відповідно до плану реалізацій проекту; 
Співучасник у реалізації проекту: 
 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ" 
(ГО "ГБ КЛУБ") 
01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, квартира 121 
 
Басовський Володимир Олександрович 
 
Гурін Микола Володимирович 
+38067 2000629; 
 
Надає в користування спеціалізований Онлайн-ресурс 
Надає членів комісії по Громадському Бюджету Діти 
 
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати 
лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 
2: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів 
з інших 
джерел
, грн. 

Власни
й 

внесок 
організ

ації , 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 
проекту, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Кошти для 

реалізацію проектів 
100000 100000 0 0 100000 

 



 

переможців 
конкурсу 

 
 

 Користування 
спеціалізованим 
Онлайн-ресурсом 

10000 0 10000 
 

0 10000 

 З/П членів комісії 
по Громадському 
Бюджету Діти  

44800 0 44800 0 44800 
 

 Інформаційна 
кампанія 

99000 99000   99000 

 Організаційні 
витрати 

0 0 0 10000 
 

10000 
 

 ВСЬОГО: 263800 199000 54800 10000 263800 
 РАЗОМ:     263800 

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з 
інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін 
та тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних 
коштів і максимальної ефективності їх використання  

 Кошти для реалізацію проектів переможців конкурсу. Необхідні для реалізації 
проектів переможців конкурсу. Реалізація буде здійснюватися через систему 
Прозорро. 

 Користування спеціалізованим Онлайн-ресурсом. Необхідне для голосування 
та визначення проектів переможців конкурсу. 

 Члени комісії по Громадському Бюджету Діти необхідні для розв’язання всі 
можливих проблемних питань та інших питань пов’язаних з реалізацією проекту. 

 Інформаційна кампанія необхідна для поширення інформації щодо конкурсу та 
збільшення корисного ефекту. 

 Організаційні витрати необхідні для проведення конкурсу. 
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для 
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами 
організації) 
_________________________________________________________________________ 

(інформація вказується у кількісних показниках) 
 
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________ С.Л. Сорока 

 (підпис)        (прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
09 лютого 2018 року 
 
Примітки 
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати 
проект. 
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має 
перевищувати десяти сторінок.  
 













ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ» 
ЄДРПОУ 41744225 | САЙТ PB-CLUB.ORG | E-MAIL MAIL@PB-CLUB.ORG | ТЕЛ. +38 (067) 220-06-29 
 

 
Конкурсній комісії конкурсу 
«Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада» 
 
 

 
 
Щодо співучасті у реалізації проекту  

 
 

Наша організація має достатню кількість членів для формування відповідної комісії 
та зможе надати спеціалізований онлайн Інтернет-ресурс для голосування. 

 
Цим листом підтверджує свою співучасть у реалізації проекту, якщо проект переможе 

у конкурсі «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 
 
Заступник голови ГО «ГБ Клуб» М.В. Гурін 


