
Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секрет ар конкурсної комісії)

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства Конгрес активістів культури

Назва проекту Л ітературні кіиомайданчики Києва

Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один напрямок)

Сприяння заходам , спрямованим на 
поліпш ення культурного та 
просвітницького розвитку 
меш канців м іста Києва.

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проекту

264 000,00 грн.

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних 
коштів

198 000,00 грн.

Строк реалізації проекту Квітень-липень 2018 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail

Правило Олена Олександрівна 
Київ, вул. Лук'янівська 27, оф. 138 

cultural.activists@gmail.com 
+38 (097) 500 5023 
cцltцralac^ivism,org

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

Правило Ірина Олександрівна 
Культурний менеджер, куратор 
проектів
Київ, вул. Ахматової 5, кв. 104 
+38(063)226 9484 
i.pravylo@gmail.com

До заяви додасться:
1) копія Сізідоц'і'ва 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;
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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.

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради ';  ■ " у 
ГО «Конгрес актив істів  культури» ;■ , / _  . Правило Олена Олександрівна

' '  (прізвище, ім’я, по-батькові)

лютого 2018 року



проект: «Літературні кіномайданчики Києва»
Найменування інституту громадянського суспільства: ГО  «Конгрес активістів
культури»

АНОТАЦІЯ
ГО “Конгрес активістів культури” подає проект “Літературні кіномайданчики 

Києва” на участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада». Актуальність проекту та проблема, на яку його спрямовано, полягає у 
тому, що в Україні дуже мало прикладів ініціатив, створених з метою популяризації 
фільмів, в яких кінематографічний твір народжений з літературного слова. Особливо, коли 
йдеться про українські фільми. Якщо запитати у пересічного глядача, скільки українських 
фільмів-екранізацій він дивився, чи хоча б може їх назвати, ця кількість буде надзвичайно 
маленькою. Крім того в наш час, коли гостро постає питання національної 
самоідентифікації, ми вко'фе переосмислюємо цінність літературних творів, перетворених 
у кінематографічну мову екранного видовища. Тільки сьогодні, в момент зовнішньої 
агресії, стає очевидним, що саме культурні заходи з метою популяризації українського 
літературного та кінематографічного слова могли б вплинути на свідомість наших 
громадян та унеможливити трагічні події, які тривають на Сході нашої України.

Не зважаючи на всі складнощі, які переживає наша країна, за часи незалежності 
було створено ряд фільмів, покликаних перетворити долю героя літературного твору або 
інших персонажів на кіноісторію. Цей процес продовжує тяглість сучасного українського 
кінематографу, зверненого до кращих зразків українського поетичного кіно, створених 
саме за творами української літературної спадщини, зокрема М.Коцюбинського і 
В.Стефаііика. Але і нині великою проблемою українського кіно залишається непростий 
шлях, який воно має долати на зустріч глядачу. Саме такий проект, як «Літературні кіно 
майданчики Києва» дозволить у креативний спосіб скоротити цей шлях. Любителів 
літератури дуже багато, так само як і кіноманів. «Літературні кіно майданчики Києва» 
зберуть їх усіх в одному креативному просторі для перегляду фільмів, зустрічі з 
кінорежисерами або письменниками та комунікації глядачів з авторами.

Кожний захід супроводжуватиметься показом соціального ролика «Київ читає».

В рамках проекту заплановано провести ряд заходів з переглядом та обговоренням 
фільмів-екранізацій, створених українськими кінематографістами на основі літературних 
творів письменників з України та інших країн світу та документальних фільмів про долю 
визначних українських письменників. Фільми будуть презентувати безпосереднього 
молоді кінематографісти, письменники, кінокритики та літературознавці. Одне з головних 
завдань -  залучити глядача до обговорення. Кіномайданчиками стануть бібліотеки Києва в 
різних районах, один з найкрупніших книжкових форумів України -  «Книжковий 
Арсенал», літературні музеї, літературні кафе та відкриті креативні простори.

2. Загальна інформація, що подається за схемою:
• Історія організації, дата створення;
КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ
Дата реєстрації: 29 грудня 20І4
Фінансові показники за 2017 рік : 231 250 гривень.



ГО Конгрес активістів культури” об’єднав активних людей, які до моменту створення 
організації вже здійснили низку соціально-важливих проектів на громадських засадах без 
додаткового фінансування. Серед ініціатив було проведено:
2009 р. - 4 дні вистав “Отак загинув Гуска” за п’єсою М.Куліша у центрі Леся Курбаса 
(спільно із студентами КНУТКІТ). Після чого організація студентських вистав у цьому 
просторі відбуваються щороку.
2011 р, - Фестиваль грузинського кіно в Україні спільно з грузинським кіноцентром 
2013 р. - фестиваль Транскавказія” у співпраці з польськими партнера.ми. Інформація у 
ЗМ*: http://tvzhden,ua/Culture/82656: http://reriortazh.coiTi.ua/2013/06/I6/33a-volosi-
marivinka.html.
У 2013 р. - організовано літературний кіно клуб “КіноПравило cinema club”, засідання 
якого відбувались за підтримки КП “Київкіноклуб” у кінотеатрі “Факел”, Також було 
здійснено проект відбудови та художнього оформлення фасаду кінотеатру за участю дітей 
та їх батьків за ескізами відомої української художниці Олесі Секереш. Пізніше було 
організовано захід урочистого відкриття фасаду (на якому також були присутні сім’ї 
переселенців зі Сходу України). Ініціатива була реалізована за принципом спільнокошту. 
Про ініціативу в ЗМІ: http://ua.telekritika.ua/daidzhest/print/102625.

Після реєстрації у 2014 році команда ГО “Конгрес активістів культури” почала роботу у 
напрямах: організація публічних заходів, таких, як концерти, фестивалі, літературні 
вечори та читання, форуми, конгреси, виступи українських, закордонних виконавців та 
діячів мистецтва, організація кінопоказів, театральних вистав, виставок, фотовиставок, 
пленерів, презентацій, публічних слухань, дебатів, прес-конференцій, круглих столів, 
майстер-класі в, семінарів з питань мистецтва та інших мистецьких, культурних, 
креативних та спеціальних подій І проектів

З 2014 по 2018 р. громадська організація реалізувала чисельну кількість проектів, серед 
найбільших: [, П та ПІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ, 
Платформа практичних взаємодій менеджерів альтернативних культурних просторів 
України, Активні Громадяни (спільно з Британською Радою), Метатісто - СХІД 
[Культурний маппінг/6 міст на Сході України, Програма мистецьких резиденцій ім. Героя 
Небесної Сотні Назарія Войтовича, Літня школа менеджерів культури, День культурного 
активізму, Зимова школа культурного активізму(Вільнюс, Рига, Таллінн, Тарту), 
Презентація латиського філософського часопису Rigas Laiks / Книжковий Арсенал 2015, 
ВІЗУАЛЬНА ПРОГРАМА Kunst- und Filmbiennale Worpswede mit dem Gastland 
Україне(Україна-Ні меч чина). Сайт організації: http://www.culturalactivism.org/: FB
сторінка: https://www.faceboQk.com/congress.of.cultural.activists.

Організація активно займається освітнім напрямом. Проведено ряд майстер-класів, 
тренінгів, лекцій у форматі літніх та зимових шкіл у співпраці з активними громадянами у 
багатьох містах України: Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Нова Каховка, 
Бахмут, Лисичанськ, Костянтинівка, Дніпропетровськ, Маріуполь, Львів, Суми, Чернігів, 
Хмельницький, Камянець-Подільськии, Полтава, Кропивницький, Ужгород, Прилуки, 
Переяслів-Хмельницький та ін.

У квітні 20 і 5 року було розпочато роботу у напрямку “Творча альтернативна освіта”, в 
рамках якого проведено низку заходів. У невеликому спеціалізованому дитячому
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кінотеатрі Дарницького району м. Києва були організовані щотижневі покази кінофільмів 
національного та світового кінематографу для школярів і студентів. Відбувались 
інтерактивні уроки української та зарубіжної літератури, які супроводжувались уривками 
з кінофільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами (екранізовані біографії та 
твори письменників). Покази супроводжувались спілкуванням із модераторами -  
студентами та викладачами КНУ ТКіТ ім.І.К.Карпенко-Карого та гуманітарного 
факультету Києво-Могилянської Академії, Українські прем’єри супроводжувались 
зустрічами з авторами молодого кіно. FB сторінка проекту: 
https://www. facebook.com/creativealternativeeducation/.

Здійснено ряд кінозаходів у співпраці з музеями, бібліотеками та у open-space форматі: 
кінопокази просто неба на Співочому полі (“Старий і дитя”, “Після війни”, “Товариші”) 
/ЛІНК травень 2015 р./, перегляд та обговорення фільму на тему голокоста “Йти та 
повертатись” (К, Лелуш) у співпраці з музеєм Ш.Малейхума (травень 2016 p.); захід, 
присвячений проблемі адаптації у суспільстві людей з фізичними вадами, у рамках якого 
відбулось читання творів молодої київської письменниці Л. Глушко та перегляд фільму 
“Моя ліва нога» (https://aoo.gl/GSn4So квітень 2017 p.). Сторінка однієї із ініціатив організації 
-«Літературний кіноклуб» https://www.facebook.com/cinemanterature/.

У 2015 році конгрес отримав подяку від міської Ініціативи -  KYIV SMART CITY за 
сприяння культурним змінам в країні http s://aoo .g l/tn 275f.

• основна мета діяльності організації;

Основна мета діяльності організації: сприяння збереженню та розвитку української 
культури і креативних індустрій, розвиток громадянського суспільства в Україні, 
формування творчих громад і спільнот, створення умов для задоволення І захисту 
законних творчих, громадянських, культурних, освітніх, національних, соціальних, 
економічних та Інших прав та інтересів своїх членів

• структура та кількісний склад організації;

голова ради - Олена Правило 
заступник голови ради - Ярослав Бєлінський 
координатор проектів - Людмила Ничай 
голова контрольної комісії - Марта Погоріла 
координатор міжнародних арт-проекті в - Катерина Рай 
менеджер з комунікацій - Віра Правило 
менеджер проектів - Ірина Правило 
менеджер проектів - Елла Штика
члени організації - Матільда Марина, Роман Помазан, Олександра Халепа, Микола 
Марусик
консультанти - Арно Люм'є (Люксембург), Деббі Девіс (0 111 А)

• структура керівних органів організації;

https://www
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Ц ентральні статутні керівні органи КО Н ГРЕСУ :
Загальні Збори КОНГРЕСУ;
Рада КОНГРЕСУ;
Контрольна Комісія Конгресу;
Голова Ради КОНГРЕСУ;
Координатор проектів КОНГРЕСУ.

• інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).

Проекти КОНГРЕСУ були підтримані:
■ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ
2016 Формування спільнот та адвокація культури /British Council U kraine
2015 Поширення кращих практик ставних рішень у сфері культурного менеджменту /
Heinrich Böll Foundation та G oethe Institu te U kraine
■ КУЛЬТУРНІ МЕРЕЖІ: СВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 
На прикладах європейських країн розглянуто питання необхідності існування та розвитку 
мереж. / B ritish Council U kraine та ISIS A rt
КОНГРЕС є співзасновником групи РПР «Культура» http://фr.org.ua/groups-rpr/15kultura/

3. Опис програми має м істити наступне;

- проблема, на виріш ення я к о ї ст ворено проект, я к і ш ляхи і м ет оди виріш ення  
проблеми передбачаю т ься проект ом? (не більш е о д н іє ї ст орінки друкованого  
тексту);
Проект створено для заповнення прогалин, які утворилися через уповільнення процесів 
пов'язаних з виробництвом українських фільмів та їх промоцією. Кінотеатри вже довгий 
час показують переважно комерційне кіно розважального спрямування. Та не зважаючи 
на труднощі, кінематографісти, зокрема молодого покоління, створили ряд змістовних 
фільмів. Але перед ними постали нові виклики, продиктовані сучасною політикою 
дистрибуції. Авторське кіно, фільми просвітницького характеру потребують пильної 
уваги, живого обговорення з глядачем. Особливо якщо ці фільми створені на драматургії 
літературних творів.
У Києві останнім часом з’явилася значна кількість альтернативних локальних 
майданчиків, які могли б вирішити ці проблеми та дати киянам можливість спілкуватися, 
самовдосконалюватися та заражатися ідеєю читання глибокої літератури, перегляду 
змістових кінострічок.
Для вирішення даних проблем в рамках проекту передбачено: залучення до співпраці 
закладів культури та освіти м. Києва, особливо у спальних районах; розповсюдження 
інформації про існування українських фільмів, знятих за літературними творами різних 
авторів світу; організація зустрічей з авторами-кінематографістами, кінокритиками та 
літературознавцями; інтерактивне залучення цільової аудиторії до обговорення проблем 
сучасності: вивчення попиту щодо появи українських екранних видовищ на літературній 
основі (фільмів, серіалів, телевистав); організація заходів, що мобільно відбуватимуться у 
часі та географії міста; кінопрочитання невідомих сторінок біографій авторів, нове 
прочитання забутих імен літераторів; залучення до заходів цільової аудиторії у всій її 
різноманітності: школярі, студентство, вчителі, батьки, представники професійних спілок:

http://%d1%84r.org.ua/groups-rpr/15kultura/


освітяни, літературознавці, кінематографісти, службовці; незахищені верстви: діти- 
сироти, люди з особливими фізичними вадами, пенсіонери, переселенці, воїни АТО та їхні 
діти.

- пріорит ет не завдання, на р о з в ’язання якого  ст ворено проект ;

Проведення сенсових подій, присвячених перетину літератури та кіномистецтва та 
об’єднання навколо них киян, які дістануть можливість завдяки цьому проекту 
спілкуватися у культурних просторах в різних районах міста.

- м ет а проект у;

Проект створено з метою розширення світогляду киян, опанування свого місця в 
суспільстві (громаді), відчуття радості спілкування, причетності до вирішення нових 
смислових викликів сучасності через аналіз сьогодення на прикладі героїв екранізованих 
літературних творів та їх обговорення. 1 як наслідок - народження щирого бажання до 
самовдосконалення через літературу і кіно.

- завдання проект у;

Ознайомити киян з екранізованими творами як сучасних молодих кіномитцІв, так І 
класиків українського кінематографу.
Налагодити комунікаційні зв’язки між міськими закладами культури та новоствореними 
вільними креативиими просторами.
Створити передумови для народження творчих ініціатив представників київської громади.

• план виконання проекту згідно з Таблицею 1: '
Таблиця 1

Етани
реалізації

Опис заходів для здійснення 
етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний 
виконавець (прізвище та 
ініціачи, посада)

1, Перегов 
орний етап

Налагодження комунікації; 
узгодження дат проведення 
заходів/подій;
-затвердження графіку подій

01.04.18-10.04.18. Куратор, менеджер.

2.ПІДГ0Т0ВЧИЙ
етап

Формування збірок фільмів 
на електронному носії 
(жорсткому диску та флеш 
накопичувачах);
- початок промо-компанії

05.04.18-15.04.18. Куратор, менеджер, 
промо-менеджер

3, Основний 
етап:
проведення

18 заходів у визначених 
літературних кіно 
майданчиках відповідно до

15.04.18- 15.07.18 Правило І.О., 
кінорежисер, куратор 
проекту; менеджер,



заходів затвердженого графіку. промо-менеджер; 
автори фільмів і 
лІт.творів, куратори 
партнерів

4. Підсумковий 
етап: звіт 
промо-кампанії

Монтаж ВІДЄО-, фото- 
звітів/також після кожного із 
заходів/

15.04.18.-25.07.18. Куратор,
промо-менедікер

5.Підсум ковий 
етап:
фінансовий
звіт

Оформлення загального звіту 
в електронному та 
друкованому вигляді

20.07.18-31.07.18. Куратор, менеджер, 
бухгалтер

СПИСОК ЗАХОДІВ ТА ЛОКАЦШ  -  див. )1цдаток до проекту

• очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту 
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому 
вираженні):

Запланована кількість учасників:
“ 50-70 -  у креативних просторах
- 100-150- у приміщеннях бібліотек, музеїв
- І 000 осіб -  в рамках заходів форуму “Книжковий Арсенал”
10 -  публікацій в медіа; -
18 -  відеозвітів (фотмат мі ні-репортажу);
18 -  фотозвітів;
Приміщення бібліотек, музеїв, шкіл, технікумів, ВНЗО, зали РДА можуть бути додатково 
залучені в процесі реалізації проекту.

• цільова аудиторія на яку спрямовано проект:

- школярі
- студенти
- батьки
- вчителі
- читачі бібліотек
- відвідувачі музеїв
- завсідники літературних кафе 
представники професійних спільнот;
- літературознавці
- критики
- журналісти
- викладачі
представники незахищених верств населення:
- сім’ї воїнів АТО
- діти з неповних сімей
- люди з обмеженими можливостями



- пенсіонери

• способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 
громадськост і):

- загальнонаціональні та київські газети,
- відомі електронні видання, що висвітлюють гуманітарні та соціокультурні проблеми,
- телебачення (UA : КУЛЬТУРА, телеканал «Київ»),

- радіо («Культура» “Громадське радіо”),
- соціальні мережі (Facebook, Linkedin), де буде подаватися відео з заходів, сервіс 

YouTube,
- засоби прямої реклами (роздача інформаційних матеріалів),
- засоби пабліситі (розсипка прес-релізів).
Інформація про проект буде доступна на веб-сайтах апліката проекту та партнерів.

Є попередні домовленості з представниками ЗМІ: газета «День», журнал «КіноТеатр», 
Національна телераді о компанія України, радіо «Культура», телеканал «Глас», веб-видання 
«PLATFOR.MA», інтернет-телебачення «Громадське».
Проект матиме своє дизайнерське оформлення, буде здійснюватись електронна розсипка 
по адресах навчальних закладів.

• організації, які плануються залучити до співучасті у  реалізаірї проекту (адреса, 
телефон, контактна особа із зазначеннях! посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках 
проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту) ?;

БІБЛІОТЕКИ, КУРАТОРИ ПРОСТОРІВ/ФОРУМУ
П артнер К онтактн а особа + 

контактн і дані
Роль у проекті/участь 
у заходах '

Залучені ресурси

Кіностудія 
0 . Довженка

Українська група по 
управлінню правами 454 - 
18 -  03 tina(ffi;urme.kiev.ua

Надання права показу 
фільмів української 
кінокласики

Право на показ 
фільмів «Тіні забутих 
предків» та «Кам’яний 
хрест»

Студія «ВІАТЕЛ» Криворчук Галина, 
директор
/studioviatelfS.email.com/

надання
кіноматеріалів;
технічна підтримка;
налагодження
партнерських зв’язків;
консультаційна
підтримка

Пакет ліцензованих 
фільмів-екранІзацій та 
документальних 
фільмів 3 правом 
публічної демонстрації

067-465-67-36

Мережа 
книжкових 
магазинів 
«Книгарня Є»

Катерина Фєдоренко 
/ai1.kvivfa),boo k-ve.com.ua/

партнерська підтримка надання приміщень 
для проведення заходів 
та координаційних 
нарад

Інститут екранних 
мистецтв КНУ 
ТКіТ ім, І.К. 
Карпе нка-Каро то

Вітер Василь Петрович, 
директор інституту / 
studioviatel®smail.com /

'Соординація в роботі з 
лекторами -  
спеціалістами в 
кінематографічній

Організація студентів -  
учасників демонстрації 
фільмів

Правило Ірина, викладач



/i.prawlo(a!emaiI.com. 
063 226 94 84/

сфері;

Кіноклуб 
«КіноПравило 
cinema club»

Ямкова Тетяна.
координатор
/vtetiana(o),ijkr.net/

зв’язки 3 

громадськістю,
робота 3 аудиторією - 
людей похилого віку

ТО «Контора 
Правило»

Морозова Любов 
/kino.pravvlofolemail.com /

Підбір матеріалів для 
роботи 3 глядачем

підготовка програми 
заходів

Київська міська 
молодіжна 
бібліотека 
«Молода гвардія»

Директор Бібліотеки тел., 
Галина Борисівна Конашко- 
288-11-74

Організація І 
залучення глядачів

Надання зали та 
проеісгора

Дитяча бібліотека
Шевченківського
р-ну
ім..М.Костомарова

Директор Бібліотеки Ліна 
Яківна 443-14-90

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Публічна
бібліотека ім..Лесі 
Українки м.Києва

Директор Бібліотеки 
Ромашок Ольга Іванівна 
тел.. 484-00-66

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

«Національна 
бібліотека 
і м. Ярослава 
Мудрого»

Зав.відділом
соцІокультурних програм 
Погонець Олена Дмитрівна 
ТЄЛ..095-884-90-85

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Музей Видатних 
діячів

Заст. директора Санда 
Мокану тел,. 067-408-68-14

Організація І 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Музей Михайла 
Груше вського

Директор Панькова 
Світлана тел.. 067 598-05
37

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Національний 
музей літератури 
України

Директор музею Сорока 
Галина Олексіївна тел.. 
235-13-70

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Університет 
ІМ..Б.Г рінченка

Викладач -  Осмоловська 
Олена Анатоліївна -  067
392-77-83

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

«ДК Мистецький 
Арсенал»

Начальник відділу 
музейної справи Ольга 
Мельник тел.. 067 327-12
74

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Мережа кав'ярень 
“Кавові дерева”

Мещеряков Олександр, 
підприємець
mesh4ervakovfa),gmail.com 
093 546 71 04

Організація заходів 
допомога в організації 
вуличних показів

4адання доступу до 
електромережі, 
організація кава- 
орейків

• яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту? 
Для реалізації проекту планується отримати:
75 % - з бюджету м. Києва;
18 % - за рахунок організації;
7% - з інших джерел.
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею 2:
Таблиця 2

№ Стаття витрат Розрахунок
витрат

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

Сума 
коштів 3 
інших 
длгерел, 
грн.

Власний 
внесок 
організаці 
ї, грн.

Загальна
сума
коштів на 
реалізацію 
проекту, 
грн.

2 3 4 5 6 7

1. Права на показ 
фільмів

1.1. Права на показ
фільмів
«ВТАТЕЛ»

800 грн. X 
16
альманахів

12 800,00 12 800,00

1,2. Права на показ
фільмів
Студії
і м.. 0 .  Довженка

2 фільми X 
І 000 грн.

2 000,00 2 000,00

2. Жорсткий диск 
2 ТБ для 
формування збірок 
фільмів

2 700,00 2 700,00

3. Флеш-
накопичувачі 
(Ї6 Гб) для 
демонстрації 
фільмів

4 шт. X 300 
грн.

1 200,00 1 200,00

4. Оренда техніки 
(для вуличних 
показів) :

4.1 Проектор (full HD,3
високою
яскравістю)

3 заходи X 
1500 грн.

4 500,00 4 500,00

4.2. Екран (3x4 метри). 3 заходи X 
1 000 грн.

3 000,00 3 000,00

4.3 Звуковий мікшер та 3 заходи X 2 400, 00 2 400,00
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комуні катори 800 грн.

4.4. Колонки 3 заходи X 
800 грн.

2 400,00 2 400,00

4.5. Мікрофони 2 шт. X 3 
заходів X 
550 грн.

3 300,00 3 300,00

5. Друковані
матеріали

5.1 Розробка макету 
банеру

3 зміни X 
1500 грн.

4 500,00 4 500,00

5,2 Розробка макетів 
афіш

15 заходів 
х200  грн.

3 000,00 3 000,00

5.3 Друк банерІв 2 шт. X 
2000 грн.

4 000,00 4 000,00

5.4 Друк афіш 60 шт. X 25 
грн.

1 500,00 1 500,00

5.5 Друк анкет 2000 шт. X 
0,15 грн.

300,00 300, 00

6 . Виготовлення
промо-матеріалів

6.1 Виготовлення 
сувенірних еко- 
ручок 3 лого 
проекту та 
партнерів - 
"Літературні 
кіномайданчики" та 
"Київ читає"

300 шт, X 
14 грн.

4 200,00 4 200,00

6.2 Друк лого-проекту 
на еко-сумках

100 шт. X 
20 грн.

2 000,00 2 000,00

7. Рекламні послуги 
(промо-компанія в
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мережі Інтернет)

7.1 Розробка макетів 
для соц. мереж

і 8 шт, X 
200 грн.

3 600,00 3 600,00

7.2 Розробка лото 
проекту

31 0 0 ,0 0 3 100, 00

7.3 Реклама в мережі 500,00 X 12 6 000,00 6 000,00

8. Кава брейк

8.1 КаваУвода для
учасників
(на всіх заходах)

3 особи X 
18 заходів 
X 100 грн.

5 400,00 5 400,00

8.2 Кава-брейк
(у креативних
просторах)

50 осіб X 3 
заходів X 

50 грн.

7 500,00 7 500,00

9. Транспортні
послуги
(для перевезення 
товарів для кави- 
брейк, перевезення 
техніки, промо- 
матеріалів: 
банерів, розтяжок)

18x500 9 000,00 9 000,00

10. Підготовка фото-, 
відео- звітів

10.1 Оренда відеокамери 18 заходів 
X 1500 грн.

27 000,00 27 000,00

10.2 Оренда фотокамери І 8 заходів 
X 500 грн

9 000,00 9 000,00

10.2 Фотозйомки 18 заходів 
X 800 грн.

і 4 400,00 14 400,00

10.3 Відео-зйомки 18 заходів 
X 1000 грн.

18 000,00 18 000,00

10.4 Монтаж відео 
(підсумкові

4 зміни X 3 
3 250 грн.

13 000,00 13 000,00
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відеозвіти)

п . Адміністрування 
соціальних мереж

18 заходів 
X 600 грн.

10 800,00 10 800,00

12. Канцелярія 18 заходів 
X 100 грн.

1 800,00 1 800,00

13. Комунікація/Зв’яз
ок

4 місяці X 

150 грн.
600,00 600,00

14. Забезпечення 
організації і
втілення проекту в 
креативних 
просторах

15 показів 27 000,00 27 000,00

15 Участь 
запрошених 
митців-експертів і 
спікерів та
комунікаторів 
проекту'

18 показів 36 000,00 36 000,00

16. Бухгалтерські
послуги

18 000,00 
(4 місяці в 
т.ч.
податки)

18 000,00 18 000,00

ВСЬОГО: 198 000,00 18 100,00 47 900,00 264 000,00

РАЗОМ: 198 000,00 18 100,00 47 900,00 264 000,00

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 бюдоісетних 
коштів І максимальної ефективності їх використання, (по кожній статті кошторису 
витрат з нового рядка)

Кількість послуг та товарів, що планують бути використані для реалізації проекту 
ґрунтуються на діючих цінах, тарифах та кількості заходів, яку планується втілити.

Див. детальніше у Таблиці 2.

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

14



організації)
(інформація вказується у  кількісних показниках).

Над роботою будуть задіянІ:
Члени організації ГО «Конгрес активістів культури» - 4 особи;
Запрошені експерти -  13 осіб;
Куратори заходів -  18 осіб;
Волонтери -  8 осіб.

Організація бере на себе більшу частину технічного забезпечення заходів у креативних 
просторах (кав’ярні, громадські простори, книжковий форум).

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради - і
ГО «Конгрес активістів  культури» ■ ■ - іф / ф / '  Правило Олена Олександрівна

рф'... /V /п ід п и с ) (прізвище, ім’я, по-батькові)

лютого 2018 року
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П лан заходів в рам ках проекту "Л ітературні кіномайданчики К иєва'

Додаток до проекту

№ Ф ільм и, що будуть 
продемонстровано 

в рам ка заходу

А вторство Л окація О рієнтовні дати Особи, запрошені на 
зустріч 3 глядачам и -  

спікери зустрічі
1. М іжнародний 

кіііопроект “Моє 
дитинство”

“Кров” 
“Мужицький ангел” 
“Мій університет”

реж. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

Книгарня “Є” 
вул. Лисенка,3

перша половина 
квітня

Режисер Ірина Правило

2. “ Сонет 132”

“Годинничок”

“Кохання всього 
ж иття. М икола 

К уліш ”

реж. І.Правило, за 
мотивами оповідання 

С.Васильченка; 
реж, І.Правило, за 

мотивами оповідання 
Д.Г рінкявічуте 

реж. Д.Коваленко, з циклу 
проекту “Гра долі

“Кінопленум на 
Позняках”

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

перша половина 
квітня

Режисер Ірина Правило

3. “Valse B rillante 
О .К обилянська”

“Вір мені. Леся 
У кр а їн ка”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Із документального 
серіалу “Г ра долі”

Публічна бібліотека 
‘ім. Лесі Українки 

М.Києва

перша половина 
квітня

Літературознавець 
Віра Правило

4. “Я к  Ш евченко 
ш укав роботи”

“К азка про 
К атерину”

реж. А. Бортник, за 
мотивами оповідання 

Осипа Маковея 
реж. Н. Ноєшсо, за 

мотивами поеми Тараса 
Шевченка

Дитяча бібліотека 
Шевченківського р-ну 

м. Києва 
ім, М. Костомарова

друга половина 
квітня

Режисери 
Арсеній Бортник 
Наталія Ноєнко



5. "Зав'язуп"

"Убивці"

6, "Солодка Даруся"

"Межа'

реж. А.Разіньков 
за мотивами 

однойменного 
оповідання С.Кінга 
реж, А,Кравченко 

за мотивами 
оповідання Е.Хемінгуея

реж. О.Степаніко, за 
мотивами однойменного 

роману Марії Матіос 
реж. О.Пономаренко, за 

мотивами Валерія 
________Шевчука________

Київська міська 
молодіжна бібліотека 

«Молода гвардія»

Київський університет 
Імені Бориса 

Г рІііченка

друга половина
КВІ'ГНЯ

перша половина 
травня

Режисери 
Андрій Кравченко 
Лртур Разіньков

Режисери: 
Олександра Степашко 

Олександра Пономаренко

7. «Камінний хрест» Реж, Л.Осика за мотивами 
оповідань Василя 

_______ Стефаника________

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»

перша половина 
травня

Літературознавець 
Віра Правило

«Дорога. Василь 
Стефаник»

Із документального 
серіалу ‘Т ра  долі”

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»_____

перша половина 
травня

Автор сценарію 
Г алина Криворчук

9. Міжнародний 
кінопроект “Моє 

дитинство”
“Кров” 

‘Мужицький ангел” 
“Мій університет”

реле. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»

друга половина 
травня

Режисер Ірина Правило 
Літературознавець ВІра 

Правило

Міжнародний 
кінопроект “Моє 

дитинство”
“Кров” 

“Мужицький ангел’ 
“Мій університет”

реж. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

“Кінопленум на 
Позняках” 

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

друга половина 
травня

Режисер Ірина Правило

11. «Тіні забутих  
предків»

реж. С. Параджанов, за 
мотивами однойменної 

повісті Михайла 
Коцюбинського

Публічна бібліотека 
сімейного читання 

№160 у Дарницькому 
_______ районі________

друга половина 
травня

Літературознавець 
Віра Правило



12. «Бистроплинний 
сон. М ихайло 

Коцю бинський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Літературна кав’ярня 
« Довжен ко 

Кн иги.Кава. Кіно»

перша половина 
червня

Ведуча документального 
серіалу «Гра долі» 

Наталя Сопіт
13. «М ентальність

таланту»
Документальний фільм 

Василя ВІтра про Євегна 
Гуцала

Національна публічна 
бібліотека України 

Ім. Ярослава Мудрого

перша половина 
червня

Режисер Василь Вітер

14. «М ихайло
Груш евський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Музей видатних 
ДІЯЧІВ української 

культури

перша половина 
червня

Ведуча документального 
серіалу «Гра долі» 

Наталя Сопіт
15. “Valse Brillante 

О .К обилянська”

“ Вір мені. Леся 
У країн ка”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

“Кінопленум на 
Позняках”

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

друга половина 
червня

Літературознавець 
Віра Правило

16. “Я к  Ш евченко 
ш укав роботи”

“К азка про 
К атерину”

реж. А. Бортник, за 
мотивами оповідання 

Осипа Маковея 
реж. Н, Ноєнко, за 

мотивами поеми Тараса 
Шевченка

Музей видатних 
діячів української 

культури

друга половина 
червня

Режисери 
Арсеній Бортник 
Наталія Ноєнко

17. «М ихайло 
Г  руш евський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Історико- 
меморІальний музей 

Михайла 
Г рушевського

друга половина 
червня

Режисер Василь Вітер

18. «М ентальність
таланту»

Документальний фільм 
Василя ВІтра про Євгена 

Г уцала

Національний музей 
літератури У країни

перша половина 
липня

Автор сценарію, 
письменниця 

Леся Воронина

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради
ГО  «Конгрес активістів  культури» Правило Олена Олександрівна 

> (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
5 лютого 2018 року



Контактні дані: 03.132, м.Київ, вул. Саксаганського, 110, .
телг ( 044;І 234"■76-30

(найменуваиия уповноваженого органу з питань реєстрації)

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію громадського об'єднання 

як громадської організації чи громадської спілки

09 грудня 2014 ,Р- №  1427004

Найменування громадського о б ’єднання ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ "КОНГРЕС 
АКТИВІСТІВ К У Л Ь Т У Р И " _____ _

Органи управління громадським о б ’єднанням керівник Правило Олена 
О л е к с а н д р і в н а _______

Мета громадського об’єднання сп р и я н н я  збереженню та розвитку  ____
української культури,, формуванню творчого суспільства в Україні 
та задоволення і захист законих прав та інтересів членів Конгресу.

Місцезнаходження громадського о б ’єднання 0 4 071, м. Київ,. Шевченківський 
р . , вул ■ Лук'янівська, буд. 27, кв. 138 ;

Керівник уповноваженого органу з питань реєстрації

Начальник Шевченківського__________________
районного управління юстиції у м. Києві Д.В. Нестеренко

(ініціали та прізвище)

С-ку



............ C /vl

ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕР5ГСЛВІЇА ПОДАТКОВА ІИСПЕІСГОЯ У Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШШІ ДФС У М. КИЄВІ

ізул. Баїтовутівська, 26, м. Київ, 04107, тел,: (044) 482-34-86, факс (044) 482-34-91 
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyivdfs{Sikyivsta.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39561761

№ . на Уа __________

РІШЕННЯ № з а  /26-59Л 5-51

В ІД

від 2015 року

про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи 
(організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння 

установі (організації) іншої ознаки неприбутковості
(потрібне підкреслити)

На підставі статті 133 розділу ЦІ Податкового кодексу України та реєстраційної
заяви (за формою №1-РН)

Громадська організація "КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ"
код 39572679

(повне найменування неприбуткової установи (організації))
Україна, 04071, м.Київ, вул. Лук'янівська, буд. 27, кв. (офіс) 138

 ї (місцезнаходження неприбуткової установи (організації))
Попереднє рішення про внесення ДО Реєстру неприбуткових установ т а  

організацій (дата № ), ознака неприбуткової установи (організації)
(заповнюсться у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або 
присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості)

Ознака неприбуткової установи (організації)

В.о. начальника ДПІ у 
Шевченківському районі 
ГУ ДФ Су м.КиєБІ

Примірник рішення отримано;

( ін іц іа л и , п р ізв и щ е )

;:/■ и '
(ncfeaaa уА ан ов и  (організації’), 

яка отрима/іа рішення)

"ІУ " А Ю ґП .0 -^ С  30 /У'року 
(дата отримання рішення)

Є с сл е/'
(ініціаіи, прізвище) '■■■ .

to

http://www.kyiv.sfs.gov.ua


і

є д и н и й  ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ -  ШДПРИЄМЦШ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРМНИ

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

ГРОМАДСЬКА ОРГАНВАЦІЯ "КОНГРЕС АКТИВІСТІВ
КУЛЬТУРИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
3957267-9

Місцезнаходження юридичної особи: ж
04071., М.КИЇВ, ВУЛйЦЯ'ЛУК'ЯНІВСЬКА, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 138

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємціе про проведення державної реєстрації:
29.12.201.4, 1 074 1:0.2 0000 052420



Прізвище, ім'я та по батькові осіб,які мають право вчнияти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмемсепь щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підпришия:
ПРАВИЛО ОЛЕНА аПЕКСАНДРІВНА ~ керІВі-ШК

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні д ії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмемсет, щодо представництва від і а і є н і  юридичної особи або фізичної 
особи-підприємцщ
БЕЛТИСЬКИЙ ЯРОСЛАВ' ВІТАЛІЙОВИЧ, НИЧАЙ ЛЮДМИЛА РОМАНІВНА, 
ПОГОРІЛА МАРТА ВАЛЕРІЇВЙА, АРТЮГІНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
30.12.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
30.12.2014, 265914168809, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ 
МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ, 38728711 (дані про взд-ття ка облік як 
.платника податків)
ЗО'. 12'. 2014 , 10000000322616, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ 
МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ, 38728711 (дані про взяття на облік як 
платника єдиного внеску) ■■

Н'е підлягає постановці на облік з ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
,зз''язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 40б-'У'ІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
з е 'язку з проведенням адміністративної реформи”

Д ані про основний вад економічної діяльності:
94.59 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000322616

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1 .



Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секрет ар конкурсної комісії)

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства Конгрес активістів культури

Назва проекту Л ітературні кіиомайданчики Києва

Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один напрямок)

Сприяння заходам , спрямованим на 
поліпш ення культурного та 
просвітниїдького розвитку 
меш канців м іста Києва.

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проекту

264 000,00 грн.

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних 
коштів

198 000,00 грн.

Строк реалізації проекту Квітень-липень 2018 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail

Правило Олена Олександрівна 
Київ, вул. Лук'янівська 27, оф. 138 

cultural.activists@gmail.com 
+38 (097) 500 5023 
cцltцralactivism,org

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

Правило Ірина Олександрівна 
Культурний менеджер, куратор 
проектів
Київ, вул, Ахматової 5, кв. 104 
+38(063)226 9484 
i.pravylo@gmail.com

До заяви додасться:
1) копія Сізідоц'і'ва 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;

mailto:cultural.activists@gmail.com
mailto:i.pravylo@gmail.com


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.

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради 1 " у 
ГО «Конгрес актив істів  культури» ;■ , / .  у  Правило Олена Олександрівна

' '  (прізвище, ім’я, по-батькові)

лютого 2018 року



проект: «Літературні кіномайданчики Києва»
Найменування інституту громадянського суспільства: ГО  «Конгрес активістів
культури»

АНОТАЦІЯ
ГО “Конгрес активістів культури” подає проект “Літературні кіномайданчики 

Києва” на участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада». Актуальність проекту та проблема, на яку його спрямовано, полягає у 
тому, що в Україні дуже мало прикладів ініціатив, створених з метою популяризації 
фільмів, в яких кінематографічний твір народжений з літературного слова. Особливо, коли 
йдеться про українські фільми. Якщо запитати у пересічного глядача, скільки українських 
фільмів-екранізацій він дивився, чи хоча б може їх назвати, ця кількість буде надзвичайно 
маленькою. Крім того в наш час, коли гостро постає питання національної 
самоідентифікації, ми вко'фе переосмислюємо цінність літературних творів, перетворених 
у кінематографічну мову екранного видовища. Тільки сьогодні, в момент зовнішньої 
агресії, стає очевидним, що саме культурні заходи з метою популяризації українського 
літературного та кінематографічного слова могли б вплинути на свідомість наших 
громадян та унеможливити трагічні події, які тривають на Сході нашої України.

Не зважаючи на всі складнощі, які переживає наша країна, за часи незалежності 
було створено ряд фільмів, покликаних перетворити долю героя літературного твору або 
інших персонажів на кіноісторію. Цей процес продовжує тяглість сучасного українського 
кінематографу, зверненого до кращих зразків українського поетичного кІио, створених 
саме за творами української літературної спадщини, зокрема М.Коцюбинського і 
В.Стефаника. Але і нині великою проблемою українського кіно залишається непростий 
шлях, який воно має долати на зустріч глядачу. Саме такий проект, як «Літературні кіно 
майданчики Києва» дозволить у креативний спосіб скоротити цей шлях. Любителів 
літератури дуже багато, так само як і кіноманів. «Літературні кіно майданчики Києва» 
зберуть їх усіх в одному креативному просторі для перегляду фільмів, зустрічі з 
кінорежисерами або письменниками та комунікації глядачів з авторами.

Кожний захід супроводжуватиметься показом соціального ролика «Київ читає».

В рамках проекту заплановано провести ряд заходів з переглядом та обговоренням 
фільмів-екранізацій, створених українськими кінематографістами на основі літературних 
творів письменників з України та інших країн світу та документальних фільмів про долю 
визначних українських письменників. Фільми будуть презентувати безпосереднього 
молоді кінематографісти, письменники, кінокритики та літературознавці. Одне з головних 
завдань -  залучити глядача до обговорення. Кіномайданчиками стануть бібліотеки Києва в 
різних районах, один з найкрупніших книжкових форумів України -  «Книжковий 
Арсенал», літературні музеї, літературні кафе та відкриті креативні простори.

2. Загальна інформація, що подається за схемою:
• Історія організації, дата створення;
КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ
Дата реєстрації: 29 грудня 2014
Фінансові показники за 2017 рік : 231 250 гривень.



ГО Конгрес активістів культури” об’єднав активних людей, які до моменту створення 
організації вже здійснили низку соціально-важливих проектів на громадських засадах без 
додаткового фінансування. Серед ініціатив було проведено:
2009 р. - 4 дні вистав “Отак загинув Гуска” за п’єсою М.Куліша у центрі Леся Курбаса 
(спільно із студентами КНУТКІТ). Після чого організація студентських вистав у цьому 
просторі відбуваються щороку.
2011 р, - Фестиваль грузинського кіно в Україні спільно з грузинським кіноцентром 
2013 р. - фестиваль Транскавказія” у співпраці з польськими партнера.ми. Інформація у 
ЗМІ: http://tvzhden,ua/Culture/82656: http://reriortazh.com.ua/2013/06/I6/33a-volosi-
marivinka.html.
У 2013 р. - організовано літературний кіно клуб “КіноПравило cinema club”, засідання 
якого відбувались за підтримки КП “Київкіноклуб” у кінотеатрі “Факел”, Також було 
здійснено проект відбудови та художнього оформлення фасаду кінотеатру за участю дітей 
та їх батьків за ескізами відомої української художниці Олесі Секереш. Пізніше було 
організовано захід урочистого відкриття фасаду (на якому також були присутні сім’ї 
переселенців зі Сходу України). Ініціатива була реалізована за принципом спільнокошту. 
Про ініціативу в ЗМІ: http://ua.telekritika.ua/daidzhest/print/102625.

Після реєстрації у 2014 році команда ГО “Конгрес активістів культури” почала роботу у 
напрямах: організація публічних заходів, таких, як концерти, фестивалі, літературні 
вечори та читання, форуми, конгреси, виступи українських, закордонних виконавців та 
діячів мистецтва, організація кінопоказів, театральних вистав, виставок, фотовиставок, 
пленерів, презентацій, публічних слухань, дебатів, прес-конференцій, круглих столів, 
майстер-класів, семінарів з питань мистецтва та інших мистецьких, культурних, 
креативних та спеціальних подій І проектів

З 2014 по 2018 р. громадська організація реалізувала чисельну кількість проектів, серед 
найбільших: [, П та ПІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ, 
Платформа практичних взаємодій менеджерів альтернативних культурних просторів 
України, Активні Громадяни (спільно з Британською Радою), Метатісто - СХІД 
[Культурний маппінг/6 міст на Сході України, Програма мистецьких резиденцій ім. Героя 
Небесної Сотні Назарія Войтовича, Літня школа менеджерів культури, День культурного 
активізму, Зимова школа культурного активізму(Вільнюс, Рига, Таллінн, Тарту), 
Презентація латиського філософського часопису Rigas Laiks / Книжковий Арсенал 2015, 
ВІЗУАЛЬНА ПРОГРАМА Kunst- und Filmbiennale Worpswede mit dem Gastland 
Україне(Україна-Ні меч чина). Сайт організації: http://www.culturalactivism.org/: FB
сторінка: https://www.faceboQk.com/congress.of.cultural.activists.

Організація активно займається освітнім напрямом. Проведено ряд майстер-класів, 
тренінгів, лекцій у форматі літніх та зимових шкіл у співпраці з активними громадянами у 
багатьох містах України: Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Нова Каховка, 
Бахмут, Лисичанськ, Костянтинівка, Дніпропетровськ, Маріуполь, Львів, Суми, Чернігів, 
Хмельницький, Камянець-Подільськии, Полтава, Кропивницький, Ужгород, Прилуки, 
Переяслів-Хмельницький та ін.

У квітні 20 і 5 року було розпочато роботу у напрямку “Творча альтернативна освіта”, в 
рамках якого проведено низку заходів. У невеликому спеціалізованому дитячому

http://tvzhden,ua/Culture/82656
http://reriortazh.com.ua/2013/06/I6/33a-volosi-
http://ua.telekritika.ua/daidzhest/print/102625
http://www.culturalactivism.org/
https://www.faceboQk.com/congress.of.cultural.activists


кінотеатрі Дарницького району м. Києва були організовані щотижневі покази кінофільмів 
національного та світового кінематографу для школярів і студентів. Відбувались 
інтерактивні уроки української та зарубіжної літератури, які супроводжувались уривками 
з кінофільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами (екранізовані біографії та 
твори письменників). Покази супроводжувались спілкуванням із модераторами -  
студентами та викладачами КНУ ТКіТ ім.І.К.Карпенко-Карого та гуманітарного 
факультету Києво-Могилянської Академії, Українські прем’єри супроводжувались 
зустрічами з авторами молодого кіно. FB сторінка проекту: 
https://www. facebook.com/creativealternativeeducation/.

Здійснено ряд кінозаходів у співпраці з музеями, бібліотеками та у open-space форматі: 
кінопокази просто неба на Співочому полі (“Старий і дитя”, “Після війни”, “Товариші”) 
/ЛІНК травень 2015 р./, перегляд та обговорення фільму на тему голокоста “Йти та 
повертатись” (К, Лелуш) у співпраці з музеєм Ш.Малейхума (травень 2016 p.); захід, 
присвячений проблемі адаптації у суспільстві людей з фізичними вадами, у рамках якого 
відбулось читання творів молодої київської письменниці Л. Глушко та перегляд фільму 
“Моя ліва нога» (h ttp s://goo .g l/G S n 4S o  квітень 2017 p.). Сторінка однієї із ініціатив організації 
-«Літературний кіноклуб» https://www.facebook.com/cinema!iterature/.

У 2015 році конгрес отримав подяку від міської Ініціативи -  KYIV SMART CITY за 
сприяння культурним змінам в країні http s://goo .g l/tn 275f.

• основна мета діяльності організації;

Основна мета діяльності організації: сприяння збереженню та розвитку української 
культури і креативних індустрій, розвиток громадянського суспільства в Україні, 
формування творчих громад і спільнот, створення умов для задоволення І захисту 
законних творчих, громадянських, культурних, освітніх, національних, соціальних, 
економічних та Інших прав та інтересів своїх членів

• структура та кількісний склад організації;

голова ради - Олена Правило 
заступник голови ради - Ярослав Бєлінський 
координатор проектів - Людмила Ничай 
голова контрольної комісії - Марта Погоріла 
координатор міжнародних арт-проекті в - Катерина Рай 
менеджер з комунікацій - Віра Правило 
менеджер проектів - Ірина Правило 
менеджер проектів - Елла Штика
члени організації - Матільда Марина, Роман Помазан, Олександра Халепа, Микола 
Марусик
консультанти - Арно Люм'є (Люксембург), Деббі Девіс (0 111 А)

• структура керівних органів організації;

https://www
https://goo.gl/GSn4So
https://www.facebook.com/cinema!iterature/
https://goo.gl/tn275f


Ц ентральні статутні керівні органи КО Н ГРЕСУ :
Загальні Збори КОНГРЕСУ;
Рада КОНГРЕСУ;
Контрольна Комісія Конгресу;
Голова Ради КОНГРЕСУ;
Координатор проектів КОНГРЕСУ.

• інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).

Проекти КОНГРЕСУ були підтримані:
■ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ
2016 Формування спільнот та адвокація культури /British Council U kraine
2015 Поширення кращих практик ставних рішень у сфері культурного менеджменту /
Heinrich Böll Foundation та G oethe Institu te U kraine
■ КУЛЬТУРНІ МЕРЕЖІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 
На прикладах європейських країн розглянуто питання необхідності існування та розвитку 
мереж. / B ritish Council U kraine та ISIS A rt
КОНГРЕС є співзасновником групи РПР «Культура» http://фr.org.ua/groups-rpr/15kultura/

3. Опис програми має м істити наступне;

- проблема, на виріш ення я к о ї ст ворено проект, я к і ш ляхи і м ет оди виріш ення  
проблеми передбачаю т ься проект ом? (не більш е о д н іє ї ст орінки друкованого  
тексту);
Проект створено для заповнення прогалин, які утворилися через уповільнення процесів 
пов'язаних з виробництвом українських фільмів та їх промоцією. Кінотеатри вже довгий 
час показують переважно комерційне кіно розважального спрямування. Та не зважаючи 
на труднощі, кінематографісти, зокрема молодого покоління, створили ряд змістовних 
фільмів. Але перед ними постали нові виклики, продиктовані сучасною політикою 
дистрибуції. Авторське кіно, фільми просвітницького характеру потребують пильної 
уваги, живого обговорення з глядачем. Особливо якщо ці фільми створені на драматургії 
літературних творів.
У Києві останнім часом з’явилася значна кількість альтернативних локальних 
майданчиків, які могли б вирішити ці проблеми та дати киянам можливість спілкуватися, 
самовдосконалюватися та заражатися ідеєю читання глибокої літератури, перегляду 
змістових кінострічок.
Для вирішення даних проблем в рамках проекту передбачено: залучення до співпраці 
закладів культури та освіти м. Києва, особливо у спальних районах; розповсюдження 
інформації про існування українських фільмів, знятих за літературними творами різних 
авторів світу; організація зустрічей з авторам и-к і нематографістами, кінокритиками та 
літературознавцями; інтерактивне залучення цільової аудиторії до обговорення проблем 
сучасності: вивчення попиту щодо появи українських екранних видовищ на літературній 
основі (фільмів, серіалів, телевистав); організація заходів, що мобільно відбуватимуться у 
часі та географії міста; кінопрочитання невідомих сторінок біографій авторів, нове 
прочитання забутих імен літераторів; залучення до заходів цільової аудиторії у всій її 
різноманітності: школярі, студентство, вчителі, батьки, представники професійних спілок:

http://%d1%84r.org.ua/groups-rpr/15kultura/


освітяни, літературознавці, кінематографісти, службовці; незахищені верстви: діти- 
сироти, люди з особливими фізичними вадами, пенсіонери, переселенці, воїни АТО та їхні 
діти.

- пріорит ет не завдання, на р о з в ’язання якого  ст ворено проект ;

Проведення сенсових подій, присвячених перетину літератури та кіномистецтва та 
об’єднання навколо них киян, які дістануть можливість завдяки цьому проекту 
спілкуватися у культурних просторах в різних районах міста.

- м ет а проект у;

Проект створено з метою розширення світогляду киян, опанування свого місця в 
суспільстві (громаді), відчуття радості спілкування, причетності до вирішення нових 
смислових викликів сучасності через аналіз сьогодення на прикладі героїв екранізованих 
літературних творів та їх обговорення. 1 як наслідок - народження щирого бажання до 
самовдосконалення через літературу і кіно.

- завдання проект у;

Ознайомити киян з екранізованими творами як сучасних молодих кіномитцІв, так І 
класиків українського кінематографу.
Налагодити комунікаційні зв’язки між міськими закладами культури та новоствореними 
вільними креативиими просторами.
Створити передумови для народження творчих ініціатив представників київської громади.

• план виконання проекту згідно з Таблицею 1: '
Таблиця 1

Етани
реалізації

Опис заходів для здійснення 
етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний 
виконавець (прізвище та 
ініціачи, посада)

1, Перегов 
орний етап

Налагодження комунікації; 
узгодження дат проведення 
заходів/подій;
-затвердження графіку подій

01.04.18-10.04.18. Куратор, менеджер.

2.ПІДГ0Т0ВЧИЙ
етап

Формування збірок фільмів 
на електронному носії 
(жорсткому диску та флеш 
накопичувачах);
- початок промо-компанії

05.04.18-15.04.18. Куратор, менеджер, 
промо-менеджер

3, Основний 
етап:
проведення

18 заходів у визначених 
літературних кіно 
майданчиках відповідно до

15.04.18- 15.07.18 Правило 1.0., 
кінорежисер, куратор 
проекту; менеджер,



заходів затвердженого графіку. промо-менеджер; 
автори фільмів і 
ЛІт.творів, куратори 
партнерів

4. Підсумковий 
етап: звіт 
промо-кампанії

Монтаж ВІДЄО-, фото- 
звітів/також після кожного із 
заходів/

15.04.18.-25.07.18. Куратор,
промо-менедікер

5.Підсум ковий 
етап:
фінансовий
звіт

Оформлення загального звіту 
в електронному та 
друкованому вигляді

20.07.18-31.07.18. Куратор, менеджер, 
бухгалтер

СПИСОК ЗАХОДІВ ТА ЛОКАЦШ  -  див. )1цдаток до проекту

• очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту 
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому 
вираженні):

Запланована кількість учасників:
“ 50-70 -  у креативних просторах
- 100-150- у приміщеннях бібліотек, музеїв
- 1000 осіб -  в рамках заходів форуму “Книжковий Арсенал”
10 -  публікацій в медіа; -
18 -  відеозвітів (фотмат мі ні-репортажу);
18 -  фотозвітів;
Приміщення бібліотек, музеїв, шкіл, технікумів, ВНЗО, зали РДА можуть бути додатково 
залучені в процесі реалізації проекту.

• цільова аудиторія на яку спрямовано проект:

- школярі
- студенти
- батьки
- вчителі
- читачі бібліотек
- відвідувачі музеїв
- завсідники літературних кафе 
представники професійних спільнот;
- літературознавці
- критики
- журналісти
- викладачі
представники незахищених верств населення:
- сім’ї воїнів АТО
- діти з неповних сімей
- люди з обмеженими можливостями



- пенсіонери

• способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 
громадськост і):

- загальнонаціональні та київські газети,
- відомі електронні видання, що висвітлюють гуманітарні та соціокультурні проблеми,
- телебачення (UA : КУЛЬТУРА, телеканал «Київ»),

- радіо («Культура» “Громадське радіо”),
- соціальні мережі (Facebook, Linkedin), де буде подаватися відео з заходів, сервіс 

YouTube,
- засоби прямої реклами (роздача інформаційних матеріалів),
- засоби пабліситі (розсилка прес-релізів).
Інформація про проект буде доступна на веб-сайтах апліката проекту та партнерів.

Є попередні домовленості з представниками ЗМІ: газета «День», журнал «КіноТеатр», 
Національна телераді о компанія України, радіо «Культура», телеканал «Глас», веб-видання 
«PLATFOR.MA», інтернет-телебачення «Громадське».
Проект матиме своє дизайнерське оформлення, буде здійснюватись електронна розсилка 
по адресах навчальних закладів.

• організації, які плануються залучити до співучасті у  реалізаірї проекту (адреса, 
телефон, контактна особа із зазначеннях! посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках 
проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту) ?;

БІБЛІОТЕКИ, КУРАТОРИ ПРОСТОРІВ/ФОРУМУ
П артнер К онтактн а особа + 

контактн і дані
Роль у проекті/участь 
у заходах '

Залучені ресурси

Кіностудія 
0 . Довженка

Українська група по 
управлінню правами 454 - 
18 -  03 tina(ffi;urme.kiev.ua

Надання права показу 
фільмів української 
кінокласики

Право на показ 
фільмів «Тіні забутих 
предків» та «Кам’яний 
хрест»

Студія «ВІАТЕЛ» Криворчук Галина, 
директор
/studioviateFS.email.com/

надання
кіноматеріалів;
технічна підтримка;
налагодження
партнерських зв’язків;
консультаційна
підтримка

Пакет ліцензованих 
фільмів-екранІзацій та 
документальних 
фільмів 3 правом 
публічної демонстрації

067-465-67-36

Мережа 
книжкових 
магазинів 
«Книгарня Є»

Катерина Фєдоренко 
/ai1.kvivfa),boo k-ve.com.ua/

партнерська підтримка надання приміщень 
для проведення заходів 
та координаційних 
нарад

Інститут екранних 
мистецтв КНУ 
ТКІТ ім, І.К. 
Карпе нка-Каро то

Вітер Василь Петрович, 
директор інституту / 
studioviatel®smail.com /

'Соординація в роботі з 
лекторами -  
спеціалістами в 
кінематографічній

Організація студентів -  
учасників демонстрації 
фільмів

Правило Ірина, викладач



/i.prawlo(a!emaiI.com. 
063 226 94 84/

сфері;

Кіноклуб 
«КіноПравило 
cinema club»

Ямкова Тетяна.
координатор
/vtetiana(o),ijkr.net/

зв’язки 3 

громадськістю,
робота 3 аудиторією - 
людей похилого віку

ТО «Контора 
Правило»

Морозова Любов 
/kino.pravvlofolemail.com /

Підбір матеріалів для 
роботи 3 глядачем

підготовка програми 
заходів

Київська міська 
молодіжна 
бібліотека 
«Молода гвардія»

Директор Бібліотеки тел., 
Галина Борисівна Конашко- 
288-11-74

Організація І 
залучення глядачів

Надання зали та 
проеісгора

Дитяча бібліотека
Шевченківського
р-ну
ім..М.Костомарова

Директор Бібліотеки Ліна 
Яківна 443-14-90

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Публічна
бібліотека ім..Лесі 
Українки м.Києва

Директор Бібліотеки 
Ромашок Ольга Іванівна 
тел.. 484-00-66

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

«Національна 
бібліотека 
і м. Ярослава 
Мудрого»

Зав.відділом
соцІокультурних програм 
Погонець Олена Дмитрівна 
ТЄЛ..095-884-90-85

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Музей Видатних 
діячів

Заст. директора Санда 
Мокану тел,. 067-408-68-14

Організація І 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Музей Михайла 
Груше вського

Директор Панькова 
Світлана тел.. 067 598-05
37

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Національний 
музей літератури 
України

Директор музею Сорока 
Галина Олексіївна тел,. 
235-13-70

Організація і 
залучення глядачів

Надання зади та 
проектора

Університет 
ІМ..Б.Г рінченка

Викладач -  Осмоловська 
Олена Анатоліївна -  067
392-77-83

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

«ДК Мистецький 
Арсенал»

Начальник відділу 
музейної справи Ольга 
Мельник тел.. 067 327-12
74

Організація і 
залучення глядачів

Надання зали та 
проектора

Мережа кав'ярень 
“Кавові дерева”

Мещеряков Олександр, 
підприємець
mesh4ervakovfa),gmail.com 
093 546 71 04

Організація заходів 
допомога в організації 
вуличних показів

Іадання доступу до 
електромережі, 
організація кава- 
орейків

• яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту? 
Для реалізації проекту планується отримати:
75 % - з бюджету м. Києва;
18 % - за рахунок організації;
7% - з інших джерел.
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею 2:
Таблиця 2

№ Стаття витрат Розрахунок
витрат

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

Сума 
коштів 3 
інших 
длгерел, 
грн.

Власний 
внесок 
організаці 
ї, грн.

Загальна
сума
коштів на 
реалізацію 
проекту, 
грн.

2 3 4 5 6 7

1. Права на показ 
фільмів

1.1. Права на показ
фільмів
«ВТАТЕЛ»

800 грн. X 
16
альманахів

12 800,00 12 800,00

1,2. Права на показ
фільмів
Студії
і м.. 0 .  Довженка

2 фільми X 
І 000 грн.

2 000,00 2 000,00

2. Жорсткий диск 
2 ТБ для 
формування збірок 
фільмів

2 700,00 2 700,00

3. Флеш-
накопичувачі 
(Ї6 Гб) для 
демонстрації 
фільмів

4 шт. X 300 
грн.

1 200,00 1 200,00

4. Оренда техніки 
(для вуличних 
показів) :

4.1 Проектор (full HD,3
високою
яскравістю)

3 заходи X 
1500 грн.

4 500,00 4 500,00

4.2. Екран (3x4 метри). 3 заходи X 
1 000 грн.

3 000,00 3 000,00

4.3 Звуковий мікшер та 3 заходи X 2 400, 00 2 400,00
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комуні катори 800 грн.

4.4. Колонки 3 заходи X 
800 грн.

2 400,00 2 400,00

4.5. Мікрофони 2 шт. X 3 
заходів X 
550 грн.

3 300,00 3 300,00

5. Друковані
матеріали

5.1 Розробка макету 
банеру

3 зміни X 
1500 грн.

4 500,00 4 500,00

5,2 Розробка макетів 
афіш

15 заходів 
х200  грн.

3 000,00 3 000,00

5.3 Друк банерІв 2 шт. X 
2000 грн.

4 000,00 4 000,00

5.4 Друк афіш 60 шт. X 25 
грн.

1 500,00 1 500,00

5.5 Друк анкет 2000 шт. X 
0,15 грн.

300,00 300, 00

6 . Виготовлення
промо-матеріалів

6.1 Виготовлення 
сувенірних еко- 
ручок 3 лого 
проекту та 
партнерів - 
"Літературні 
кіномайданчики" та 
"Київ читає"

300 шт, X 
14 грн.

4 200,00 4 200,00

6.2 Друк лого-проекту 
на еко-сумках

100 шт. X 
20 грн.

2 000,00 2 000,00

7. Рекламні послуги 
(промо-компанія в
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мережі Інтернет)

7.1 Розробка макетів 
для соц. мереж

18 шт, X 
200 грн.

3 600,00 3 600,00

7.2 Розробка лого 
проекту

31 0 0 ,0 0 3 100, 00

7.3 Реклама в мережі 500,00 X 12 6 000,00 6 000,00

8. Кава брейк

8.1 КаваУвода для
учасників
(на всіх заходах)

3 особи X 
18 заходів 
X і 00 грн.

5 400,00 5 400,00

8.2 Кава-брейк
(у креативних
просторах)

50 осіб X 3 
заходів X 

50 грн.

7 500,00 7 500,00

9. Транспортні
послуги
(для перевезення 
товарів для кави- 
брейк, перевезення 
техніки, промо- 
матеріалів: 
банерів, розтяжок)

18x500 9 000,00 9 000,00

10. Підготовка фото-, 
відео- звітів

10.1 Оренда відеокамери 18 заходів 
X 1500 грн.

27 000,00 27 000,00

10.2 Оренда фотокамери 18 заходів 
X 500 грн

9 000,00 9 000,00

10.2 Фотозйомки 18 заходів 
X 800 грн.

14 400,00 14 400,00

10.3 Відео-зйомки 18 заходів 
X 1000 грн.

18 000,00 18 000,00

10.4 Монтаж відео 
(підсумкові

4 зміни X 3 
3 250 грн.

13 000,00 13 000,00
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відеозвіти)

п . Адміністрування 
соціальних мереж

18 заходів 
X 600 грн.

10 800,00 10 800,00

12. Канцелярія 18 заходів 
X 100 грн.

1 800,00 1 800,00

13. Комунікація/Зв’яз
ок

4 місяці X 

150 грн.
600,00 600,00

14. Забез печем ия 
організації і
втілення проекту в 
креативних 
просторах

15 показів 27 000,00 27 000,00

15 Участь 
запрошених 
митців-експертів і 
спікерів та
комунікаторів 
проекту'

18 показів 36 000,00 36 000,00

16. Бухгалтерські
послуги

18 000,00 
(4 місяці в 
т.ч.
податки)

18 000,00 18 000,00

ВСЬОГО: 198 000,00 18 100,00 47 900,00 264 000,00

РАЗОМ: 198 000,00 18 100,00 47 900,00 264 000,00

5, Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть зачучепі з 
інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з  урахуванням діючих ціп та 
тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюдоісетних 
коштів І максимальної ефективності їх використання, (по кожній статті кошторису 
витрат з нового рядка)

Кількість послуг та товарів, що планують бути використані для реалізації проекту 
ґрунтуються на діючих цінах, тарифах та кількості заходів, яку планується втілити.

Див. детальніше у Таблиці 2.

6. Перелік характеристик наявного хгатеріально -  технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для 
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами
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організації)
(інформація вказується у  кількісних показниках).

Над роботою будуть задіянІ:
Члени організації ГО «Конгрес активістів культури» - 4 особи;
Запрошені експерти -  13 осіб;
Куратори заходів -  18 осіб;
Волонтери -  8 осіб.

Організація бере на себе більшу частину технічного забезпечення заходів у креативних 
просторах (кав’ярні, громадські простори, книжковий форум).

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради - І
ГО «Конгрес активістів  культури» ■ х  Д  / ф / '  Правило Олена Олександрівна

( У /  V /п ідпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

лютого 2018 року
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П лан заходів в рам ках проекту "Л ітеразурні кіиомайданчики К иєва'

Додаток до проекту

№ Ф ільм и, що будуть 
продемонстровано 

в рам ка заходу

А вторство Л окація О рієнтовні дати Особи, запрошені на 
зустріч 3 глядачам и -  

спікери зустрічі
1. М іжнародний 

кінопроект “Моє 
дитинство”

“Кров” 
“Мужицький ангел” 
“Мій університет”

реж. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

Книгарня “Є” 
вул. Лисенка,3

перша половина 
квітня

Режисер Ірина Правило

2. “ Сонет 132”

“Годинничок”

“Кохання всього 
ж иття. М икола 

К уліш ”

реж. І.Правило, за 
мотивами оповідання 

С.Васильченка; 
реж, І.Правило, за 

мотивами оповідання 
Д.Г рінкявічуте 

реж. Д.Коваленко, з циклу 
проекту “Гра долі

“Кінопленум на 
Позняках”

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

перша половина 
квітня

Режисер Ірина Правило

3. “Valse B rillante 
О .К обилянська”

“Вір мені. Леся 
У кр а їн ка”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Публічна бібліотека 
‘ім. Лесі Українки 

М.Києва

перша половина 
квітня

Літературознавець 
Віра Правило

4. “Я к  Ш евченко 
ш укав роботи”

“К азка про 
К атерину”

реж. А. Бортник, за 
мотивами оповідання 

Осипа Маковея 
реж. Н. Ноєико, за 

мотивами поеми Тараса 
Шевченка

Дитяча бібліотека 
Шевченківського р-ну 

м. Києва 
ім, М. Костомарова

друга половина 
квітня

Режисери 
Арсеній Бортник 
Наталія Ноєико



5. "Зав'язуп"

"Убивці"

6, "С олодка Д аруся"

"Межа'

реж. А.Разіньков 
за мотивами 

однойменного 
оповідання С.Кінга 
реж, А,Кравченко 

за мотивами 
оповідання Е.Хемінгуея

реж. О.Степашко, за 
мотивами однойменного 

роману Марії Матіос 
реж. О. Пономарей ко, за 

мотивами Валерія 
________Шевчука________

Київська міська 
молодіжна бібліотека 

«Молода гвардія»

Київський університет 
Імені Бориса 

Г рінченка

друга половина
КВІ'ГНЯ

перша половина 
травня

Режисери 
Андрій Кравченко 
Лртур Разіньков

Режисери: 
Олександра Степашко 

Олександра Пономаренко

7. «Камінний хрест» Реж, Л.Осика за мотивами 
оповідань Василя 

_______ Стефаника________

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»

перша половина 
травня

Літературознавець 
Віра Правило

«Дорога. Василь 
Стефаник»

Із документального 
серіалу ‘Т ра  долі”

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»_____

перша половина 
травня

Автор сценарію 
Галина Криворчук

9. Міжнародний 
кінопроект “Моє 

дитинство”
“Кров” 

‘Мужицький ангел” 
“Мій університет”

реж. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

Книжковий форум 
«Книжковий 

Арсенал»

друга половина 
травня

Режисер Ірина Правило 
Літературознавець ВІра 

Правило

Міжнародний 
кінопроект “Моє 

дитинство”
“Кров” 

“Мужицький ангел’ 
“Мій університет”

реж. І.Правило 
за мотивами оповідань:

Нодар Думбадзе 
Степана Васильченка 

Ніно Палумбо

“Кінопленум на 
Позняках” 

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

друга половина 
травня

Режисер Ірина Правило

11. «Тіні забутих  
предків»

реж. С. Параджанов, за 
мотивами однойменної 

повісті Михайла 
Коцюбинського

Публічна бібліотека 
сімейного читання 

№160 у Дарницькому 
_______ районі________

друга половина 
травня

Літературознавець 
Віра Правило



12. «Бистроплинний 
сон. М ихайло 

Коцю бинський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Літературна кав’ярня 
« Довжен ко 

Кн иги.Кава. Кіно»

перша половина 
червня

Ведуча документального 
серіалу «Гра долі» 

Наталя Сопіт
13. «М ентальність

таланту»
Документальний фільм 

Василя ВІтра про Євегна 
Гуцала

Національна публічна 
бібліотека України 

Ім. Ярослава Мудрого

перша половина 
червня

Режисер Василь Вітер

14. «М ихайло
Груш евський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Музей видатних 
діячів української 

культури

перша половина 
червня

Ведуча документального 
серіалу «Гра долі» 

Наталя Сопіт
15. “Valse Brillante 

О .К обилянська”

“ Вір мені. Леся 
У країн ка”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Із документального 
серіалу “Гра долі”

“Кінопленум на 
Позняках”

Громадський простір 
на перетині вулиць А. 

Ахматової та 
М.Драгоманова

друга половина 
червня

Літературознавець 
Віра Правило

16. “Я к  Ш евченко 
ш укав роботи”

“К азка про 
К атерину”

реж. А. Бортник, за 
мотивами оповідання 

Осипа Маковея 
реж. Н. Ноєнко, за 

мотивами поеми Тараса 
Шевченка

Музей видатних 
діячів української 

культури

друга половина 
червня

Режисери 
Арсеній Бортник 
Наталія Ноєнко

17. «М ихайло 
Г  руш евський»

Із документального 
серіалу “Гра долі”

Історико- 
меморІальний музей 

Михайла 
Г рушевського

друга половина 
червня

Режисер Василь Вітер

18. «М ентальність
таланту»

Документальний фільм 
Василя ВІтра про Євгена 

Г уцала

Національний музей 
літератури У країни

перша половина 
липня

Автор сценарію, 
письменниця 

Леся Воронина

Керівник інституту громадянського суспільства

Голова Ради
ГО  «Конгрес активістів  культури» Правило Олена Олександрівна 

> (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
5 лютого 2018 року



Контактні дані: 03.132, м.Київ, вул. Саксаганського, 110, .
тел. ( 044;І 234"■76-30 7̂

(найме ну ваш ія уповноваженого органу з питань реєстрації)

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію громадського об'єднання 

як громадської організації чи громадської спілки

09 грудня 2014 ,Р- №  1427004

Найменування громадського о б ’єднання ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ "КОНГРЕС 
АКТИВІСТІВ К У Л Ь Т У Р И " _____ _

Органи управління громадським о б ’єднанням керівник Правило Олена 
О л е к с а н д р і в н а _______

Мета громадського об’єднання сп р и я н н я  збереженню та розвитку  ____
української культури,, формуванню творчого суспільства в Україні 
та задоволення і захист законих прав та інтересів членів Конгресу.

Місцезнаходження громадського о б ’єднання 0 4 071, м. Київ,. Шевченківський 
р . , вул ■ Лук'янівська, буд. 27, кв. 138 ;

Керівник уповноваженого органу з питань реєстрації

Начальник Шевченківського__________________
районного управління юстиції у м. Києві Д.В. Нестеренко

(ініціали та прізвище)

С-ку



............ C /vl

ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕР5ГСЛВІЇА ПОДАТКОВА ІИСПЕІСГОЯ У ЦГЕВЧЕИКІВСЬКОМУ РАЙОШ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ізул. Баїтовутівська, 26, м. Київ, 04107, тел,: (044) 482-34-86, факс (044) 482-34-91 
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyivdfs{Sikyivsta.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39561761

№ . на № ___________

РІШЕННЯ № з а  /26-59Л 5-51

В ІД

від 2015 року

про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи 
(організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння 

установі (організації) іншої ознаки неприбутковості
(потрібне підкреслити)

На підставі статті 133 розділу ЦІ Податкового кодексу України та реєстраційної
заяви (за формою №1-РН)

Громадська організація "КОНГРЕС АКТИВІСТІВ КУЛЬТУРИ"
код 39572679

(повне найменування неприбуткової установи (організації))
Україна, 04071, м.Київ, вул. Лук'янівська, буд. 27, кв. (офіс) 138

 ї (місцезнаходженню неприбуткової установи (організації))
Попереднє рішення про внесення ДО Реєстру неприбуткових установ т а  

організацій (дата № ), ознака неприбуткової установи (організації)
(заповнюсться у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або 
присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості)

(Ознака неприбуткової установи (організації)

В.о. начальника ДПІ у 
Шевченківському районі 
ГУ ДФ Су м.КиєБІ

Примірник рішення отримано;

( ін іц іа л и , п р ізв и щ е )

а
(ncfeaaa уДанови (орган1за!ц'0, 

яка отрнма/іа рішення)

"ІУ " А Ю ґП .0 -(С  30 /У'року
(дата отримання рішення)

Є с сл е/'
(ініціаіи, прізвище) '■■■ .

to

http://www.kyiv.sfs.gov.ua


і

є д и н и й  ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ -  ШДПРИЄМЦШ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРМНИ

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

ГРОМАДСЬКА ОРГАНВАЦІЯ "КОНГРЕС АКТИВІСТІВ
КУЛЬТУРИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
3957267-9

Місцезнаходження юридичної особи: ж
04071., М.КИЇВ, ВУЛйЦЯ'ЛУК'ЯНІВСЬКА, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 138

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:
29.12.201.4, 1 074 1:0.2 0000 052420



Прізаніце, ім ’я  та по батькові осіб, які мають право вчиняти іоридачпі дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмемсень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-піднршмця:
ПРАВИЛО ОЛЕНА аПЕКСАНДРІВНА ~ керів!-ігік

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні д ії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмемсет, щодо представництва від і а і є н і  юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
БЕЛТИСЬКИЙ ЯРОСЛАВ' ВІТАЛІЙОВИЧ, НИЧАЙ ЛЮДМИЛА РОМАНІВНА, 
ПОГОРІЛА МАРТА ВАЛЕРІЇВЙА, АРТЮГІНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Дата та номер запису про взяття па облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
30.12.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
30.12.2014, 265914168809, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ 
РІІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ, 38728711 (дані про взд-ддя ка облік як 
.платника податків)
ЗО'. 12'. 2014 , 10000000322616, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ 
МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ, 38728711 (дані про взяття на облік як 
платника єдиного внеску) ■■

Н'е підлягає постановці на облік з ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
..зз'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 40б-'У'ІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
з е 'язку з проведенням адміністративної реформи”

Д ані про основний вад економічної діяльності:
94.59 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000322616

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску зо основним видом 
його економічної діяльності:
1 .


