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від   15.01.2018   №   20181501/01 

 
 

Дата реєстрації заяви   

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії   

 

ЗАЯВА 
на участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада» 
 

Найменування інституту громадянського суспільства Громадська організація «Фундація.101»  

Назва проекту Книга скарг міста Києва «Каратєль»  

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

Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення 
благоустрою та природного середовища столиці 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту 340 000 грн. 

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних коштів 190 000 грн.  

Строк реалізації проекту 5 місяців  

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

Богданович Андрій Якович; 
04215, м. Київ, пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б; 
тел. (050) 35-25-101; 
mail@101.ua 

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

Богданович Андрій Якович, 
голова ГО «Фундація.101»; 
04108, м. Київ, пр. Правди, буд. 35-А, кв. 105; 
тел. (067) 837-8-222; 
ab@101.ua 
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Додатки: 
 

1. Копія свідоцтва про реєстрацію. 
2. Копія статуту. 
3. Копія рішення, про присвоєння організації ознаки неприбутковості. 
4. Опис проекту та кошторис витрат, які включають інформацію про діяльність 

організації, джерела фінансування, зокрема про досвід виконання проектів 
протягом останніх років, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та 
кадрове забезпечення. 

 
 
 

Про результати розгляду цієї заяви просимо повідомити на нашу електронну 
адресу: mail@101.ua. 

 

З пошануваннями, 
Голова ГО «ФУНДАЦІЯ.101» 

 

БОГДАНОВИЧ 
Андрій Якович 
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Опис проекту та кошторис витрат, необхідних для його реалізації 
 
Проект:        Книга скарг міста Києва «Каратєль» 
Найменування інституту громадянського суспільства:  Громадська організація «Фундація.101» 
 

1. Анотація 
  Проект Всеукраїнська книга скарг «КАРАТЄЛЬ» заснований громадською організацією 
«Фундація.101» 20 квітня 2017 року та являє собою мобільний додаток, через який можна легко 
поскаржитися на ряд правопорушень, як-то продаж простроченого товару, вимагання хабара, ями на 
дорозі, порушення правил благоустрою, хамство, куріння в закладах харчування тощо. 

Надіслана через мобільний додаток інформація направляється в ГО «Фундація.101» та 
опрацьовується юристами. Якщо юристи організації вбачають порушення в отриманій інформації, 
вони відправляють звернення до відповідного органу влади або приватної установи, яка зобов’язана 
це порушення усунути. Після отримання офіційної відповіді на звернення, оператор організації 
завантажує її у систему, а користувач має змогу переглянути цю відповідь у своєму мобільному 
додатку. 

Слід зазначити, що мобільний додаток зокрема та система «Каратєль» в цілому має певний 
алгоритм та запобіжники для відсіювання неправдивої інформації. Для прикладу, під час 
направлення заявки обов’язковою умовою є наявність фото- чи відео-підтвердження факту наявності 
того чи іншого порушення, а самі фото та відео можна зробити виключно через мобільний застосунок 
та неможливо завантажити з галереї пристрою. Це унеможливлює направлення відредагованих чи 
застарілих фото і відео матеріалів. Окрім того, під час зйомки фото та відео, мобільний додаток 
фіксує GPS-координати користувача, для підтвердження того, що ці знімки зроблені дійсно за тією 
адресою, яку вказує громадянин. 

Станом на зараз в системі зареєстровано понад 16 тисяч користувачів, більшість з яких є 
жителями Києва. Завантажити мобільний додаток можна зі сторінки: http://karatel.org.ua. 
В цілому в ГО «Фундація.101» є бачення розвитку цього проекту як єдиної національної платформи 
для направлення громадянами скарг та пропозицій в різних сферах. 

У грудні 2017 року в мобільний додаток було додано новий розділ – «Книга скарг». Принцип 
дії цього розділу дещо інший. На екрані розміщено перелік органів влади, організацій та компаній, 
які виявили бажання співпрацювати з ГО «Фундація.101» та з проектом «Каратєль». Під кожну з них 
розробляється окрема форма, та вся інформація направлена через цей екран, відправляється 
безпосередньо в ту організацію, компанію чи орган влади, оминаючи юристів ГО «Фундація.101». 

Станом на зараз до системи вже підключено комунальні підприємства «Київпастранс» та 
«Житомиртранспорт»: http://101.ua/news/20171208. 

В рамках цієї проектної заявки, громадська організація «Фундація.101» шукає підтримки для 
фінансування внесення змін в мобільний додаток, задля підключення Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, а 
також профільних комунальних підприємств до системи «Каратєль». 

Завдяки цьому у громадян з’явиться можливість легко відправляти інформацію про 
порушення благоустрою, а саме: про псування фасадів будинків, парканів, підземних переходів, 
шляхом нанесення графіті та реклами наркотиків; не вивезене або не прибране сміття на вулицях, 
торгівлю з рук в підземних переходах; незаконно встановлені малі архітектурні форми тощо. 

В той же самий час, у співробітників профільного департаменту КМДА та відповідних 
комунальних підприємств з’явиться можливість отримувати таку інформацію та оперативно на неї 
реагувати і вживати відповідних заходів. 

Окреслена вище проблема є актуальною, про що свідчать публікації: 

 Дмитра Білоцерковця, радника Київського міського голови з питань благоустрою: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1695242577209394 

 Андрія Фіщука, директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища КМДА: https://www.facebook.com/a.fishchuk/posts/1468585246485617 

 
 

http://101.ua/news/20171208
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2. Загальна інформація 
Метою діяльності громадської організації «Фундація.101» є захист прав і свобод українців та 

здійснення позитивних змін у суспільстві. 
Наша спеціалізація — розробка IT-рішень для розв’язання суспільних проблем, а також збір і 

аналіз даних, проведення соціологічних досліджень, підготовка аналітики, розробка рекомендацій та 
надання цієї інформації зацікавленим сторонам, а також контроль за роботою органів влади і 
приватних структур та оцінка якості їх роботи. 

Активна діяльність ГО «Фундація.101» почалася під час кризи на сході України, викликаної 
військовою агресією з боку Російської Федерації. Потягом 2015-2017 років, організація здійснювала 
моніторинг дотримання прав людини під час проходження громадянами перевірки для перетину 
лінії зіткнення на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також досліджувала життя у прифронтових 
населених пунктах Донецької та Луганської областей. 

Зазначена діяльність відбувалася у партнерстві з Уповноваженим Верховної ради України з 
прав людини та Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. За час роботи було 
опубліковано ряд аналітичних звітів та напрацьовано ряд рекомендацій, а також проведено декілька 
соціологічних досліджень: 

 http://101.ua/news/20160309 

 http://101.ua/news/20161015 

 http://101.ua/news/20161215 

 http://101.ua/news/20170115 

 http://101.ua/news/20170223 

 http://101.ua/news/20171219 
 

Вищим керівним органом ГО «Фундація.101» є загальні збори організації. На час між 
загальними зборами, для управління організацією обирається голова, який звітує за свою роботу 
перед загальними зборами. 

Станом на зараз, команда організації складається з проектного менеджера, двох юристів, 
аналітика, фахівця по зв'язках з громадськістю та бухгалтера, які підпорядковані безпосередньо 
голові організації. 

Вся діяльність, за час існування ГО «Фундація.101» здійснювалася за фінансової підтримки 
краудфандингової платформи People’s Project, донорів USAID, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ПРООН та 
благодійних пожертв простих громадян України.    

 
3. Опис програми 

Для України в цілому та для Києва одним з актуальних питань є питання належного 
благоустрою та збереження природнього середовища. 

Зокрема, спостерігається проблема з наявністю великої кількості випадків псування фасадів 
будинків, в тому числі пам’яток архітектури, парканів, підземних переходів тощо – нанесеними 
графіті, трафаретами з рекламою, в тому числі наркотичних засобів, незаконно встановлених малих 
архітектурних форм, незаконною торгівлею з рук, або з самовільно встановлених лотків тощо – біля 
входів в метро та на зупинках громадського транспорту, забруднення природного середовища та 
інше. 

Часто, представники органів влади можуть не знати про всі факти наявності таких проблем в 
конкретних місцях міста Києва, а громадяни не бажають вдаватися до складних бюрократичних 
процедур для вирішення цих питань, або навіть просто не знають, що в таких випадках треба робити і 
як повідомити місцеву владу. 

Способом вирішення такої проблеми могло б стати додавання до мобільного додатку 
Всеукраїнська книга скарг «КАРАТЄЛЬ» (http://karatel.org.ua/get/), на екран «Книга скарг», 
можливості киянам направляти звернення в електронній формі з фіксацією виявлених ними 
порушень в сфері міського благоустрою. 

Така інформація з зафіксованими проблемами буде моментально потрапляти до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, а також до 
відповідних профільних комунальних підприємств, внаслідок чого, їх співробітники зможуть вжити 
заходів для вирішення зазначених проблем. 

Якщо підсумувати описане вище, то метою пропонованого проекту є створення для громадян 
зручного механізму для інформування органів влади про факти наявності порушення благоустрою та 

http://101.ua/news/20160309
http://101.ua/news/20161015
http://101.ua/news/20161215
http://101.ua/news/20170115
http://101.ua/news/20170223
http://101.ua/news/20171219
http://karatel.org.ua/get/


надання місцевій владі можливостей оперативного реагування, в тому числі для вжиття заходів із 
збереження природного середовища.  

Слід зазначити, що за таким принципом, із системою «Каратєль» вже працюють комунальні 
підприємства «Київпастранс» у Києві, а також «Житомиртранспорт» у Житомирі. Окрім того, станом 
на зараз, ведуться перемовини і з іншими державними та приватними установами про їх 
підключення до системи. Це підтверджує факт ефективності та дієвості такого підходу.  
   

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк 
реалізації 
етапу 

Відповідальний 
виконавець (прізвище та 
ініціали, посада) 

1 Проведення перемовин з Департаментом 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища КМДА, а також з 
профільними комунальними підприємствами. 

1 місяць Богданович А. Я., 
голова ГО «Фундація.101» 

2 Узгодження з Департаментом та КП форми 
електронного звернення, необхідних полів 
цієї форми, інших технічних деталей. 

1 місяць Богданович А. Я., 
голова ГО «Фундація.101» 

3 Внесення змін до мобільного додатку та до 
серверної, адміністративної частини системи. 

2 місяці Богданович А. Я., 
голова ГО «Фундація.101» 

4 Поширення інформації про нові можливості 
для киян щодо інформування місцевої влади 
про проблеми з благоустроєм: публікація 
прес-релізів, проведення прес-конференції, 
написання статей у ЗМІ, розміщення 
інформації в соціальних мережах, участь в 
теле- або радіо-ефірах тощо. 

1 місяць Богданович А. Я., 
голова ГО «Фундація.101» 

Всього:       5 місяців  

 
Під час реалізації проекту та описаних вище заходів, буде: 
1) проведено мінімум 5 зустрічей з представниками Департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища КМДА, а також профільних комунальних підприємств; 
2) узгоджено форму звернення (або декілька форм, в залежності від результатів перемовин), 

яке буде інтегровано в систему «Каратєль»; 
3) внесено зміни в мобільні додатки «Каратєль» під платформи iOS та Android, а також в 

серверну, адміністративну частину системи; 
4) поширено мінімум 1 прес-реліз, проведено 1 прес-конференцію, розміщено мінімум одну 

статтю на інтернет-порталі «Наш Киев» (https://nashkiev.ua), взято участь мінімум в одному теле- або 
радіо-ефірі. 

 
Цільовою аудиторією проекту є небайдужі до питань благоустрою та збереження природного 

середовища жителі міста Києва. 
 
Окрім коштів, які ГО «Фундація.101» очікує отримати в рамках цієї проектної заявки, для 

реалізації проекту планується залучати кошти шляхом краудфандингу через платформу People’s 
Project: http://www.peoplesproject.com/karatyel/ (координатор організації Максим Рябоконь, 
телефон: +380(96)200-60-70, адреса електронної пошти: ryabokon.m@gmail.com) та власні кошти 
організації.    
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту 

 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

Сума коштів, 
очікувана з 

бюджету 
м.Києва, грн. 

Сума 
коштів з 

інших 
джерел, 

грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума коштів 

на реалізацію 
проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Внесення змін в мобільний 
додаток під платформу iOS 

50 000 грн 50 000 0 0 50 000 

2.  Внесення змін в мобільний 
додаток під платформу 
Android 

50 000 грн 50 000 0 0 50 000 

3.  Внесення змін в серверну, 
адміністративну частину 
системи 

90 000 грн 90 000 0 0 90 000 

4.  Заробітна плата керівника 
проекту 

20 000 грн/міс 0 0 100 000 100 000 

5.  Заробітна плата бухгалтера 
проекту 

10 000 грн/міс 0 50 000 0 50 000 

 

  ВСЬОГО:  190 000  50 000  100 000  340 000   

 

5. Обґрунтування кількості послуг 

Стаття 1. Загальна сума витрат на роботи із внесення змін до iOS-версії мобільного додатку 
«Каратєль» становить 50 тис. грн, яка складається з таких складових: розробка дизайну нових екранів 
та їх верстка 10 тис.; програмування 30 тис.; тестування 10 тис. Ці кошти ГО «Фундація.101» очікує 
отримати в рамках цієї проектної заявки. 

Стаття 2. Загальна сума витрат на роботи із внесення змін до Android-версії мобільного 
додатку «Каратєль» становить 50 тис. грн, яка складається з таких складових: розробка дизайну 
нових екранів та їх верстка 10 тис. грн; програмування 30 тис. грн; тестування 10 тис. грн. Ці кошти ГО 
«Фундація.101» очікує отримати в рамках цієї проектної заявки. 

Стаття 3. Загальна сума витрат на роботи із внесення змін до серверної, адміністративної 
частини системи «Каратєль» становить 90 тис. грн, яка складається з таких складових: розробка 
дизайну нових сторінок та їх верстка 25 тис. грн; програмування 50 тис.; тестування 15 тис. грн. Ці 
кошти ГО «Фундація.101» очікує отримати в рамках цієї проектної заявки. 

 Стаття 4. Загальна сума витрат на оплату праці керівника проекту із частковою зайнятістю 
становить 100 тис. грн, із розрахунку 20 тис. грн в місяць. Ці кошти ГО «Фундація.101» планує покрити 



із власного внеску. Обов’язки керівника проекту: загальна координація роботи, ведення переговорів 
з органами державної влади та підрядниками, контроль якості, загальна звітність по проекту тощо. 

Стаття 5. Загальна сума витрат на оплату праці бухгалтера проекту із частковою зайнятістю 
становить 50 тис. грн, із розрахунку 10 тис. грн в місяць. Ці кошти ГО «Фундація.101» планує залучити 
шляхом краудфандингу через платформу People’s Project. Обов’язки бухгалтера проекту: ведення 
обліку фінансів проекту, податкової звітності, фінансової звітності по проекту тощо. 

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового забезпечення 

Громадська організація «Фундація.101» для забезпечення роботи та своєї діяльності винаймає 
умебльоване приміщення із засобами зв’язку, має власні комп’ютери із ліцензійним програмним 
забезпеченням, орендує декілька серверів в мережі Інтернет, володіє рядом доменних імен, має 
власні акаунти в Google Play та App Store тощо. 

 
Станом на зараз, команда організації складається з проектного менеджера, двох юристів, 

аналітика, фахівця по зв'язках з громадськістю та бухгалтера, які підпорядковані безпосередньо 
голові організації. 
 

З пошануваннями, 
Голова ГО «ФУНДАЦІЯ.101» 

 

БОГДАНОВИЧ 
Андрій Якович 

 


