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гРомадська оРганізація Af̂ncnâĤpaia; м: к̂игв’
Об'єДНаННЯ ТОлОКа” T!ma+i30™.;;Sa.kiev.ua

Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь"

Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної ком ісії

Заява
на участь у м іському конкурсі проектів  

«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського 
суспільства

ГО “Об'єднання Толока”

Назва проекту Комунікаційний хаб 
“Толока Оболонь”

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

Сприяння розвитку міста Києва у 
сфері правової освіти населення 
та формування громадянської 
культури.

Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проекту

347399 грн.

Очікуване фінансування за рахунок 
бюджетних коштів

185400 грн.

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

Сергій Яригін,
04201, вул. П. Панча, буд 3, кв 80 

+ 380(67)2437595, 
toloka@toloka.kiev.ua

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

Сергій Яригін,
Голова ГО “Об'єднання Толока” 

04201, вул. П. Панча, буд 3, кв 80 
+380(67)2437595, 
ysv@toloka.kiev.ua

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,
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, 

залучених до виконання проекту.
6) два додатки.

Голова ГО “Об'єднання Толока” 
22. Січень 2018

Сергій Яригін

М.П.

mailto:toloka@toloka.kiev.ua
mailto:ysv@toloka.kiev.ua
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь” 
Анотація

Метою побудови локального інформаційного хабу в Оболонському районі м. 
Києва є поширення інструментів демократії та підвищення рівня співпраці та 
порозуміння між місцевими органами влади, бізнесом та мешканцями району 
завдяки:
• надання громадським організаціям, активним громадянам, представникам
бізнесу та місцевої влади незалежного майданчика, на якому можна висловити свої 
погляди, донести до мешканців території свої пропозиції, звітувати перед громадою 
або публічно узгодити позиції різних груп мешканців;
• надання можливості місцевим творчім аматорам (музичні групи, шкільні
театри, художники і т.д.) виходу на публічний рівень;
• реалізації широкого спектру просвітницьких проектів;
• створення умов для розвитку демократичних інструментів на принципах
Живої демократії (Liquid Democracy) із широким залученням мешканців та 
представників місцевої влади для напрацювання рішень.

Розвиток демократії не можливий без відкритих та прозорих комунікацій. 
Локальний інформаційний хаб, який є відкритим та доступним засобом комунікації 
між місцевою владою, бізнесом та громадою, дозволить швидко сформувати 
осередки мешканців на базі спільних інтересів, надасть інструмент демократичних 
перетворень. Досвід, набутий проектами spilno.tv та hrom adske.tv під час Майдану 
Гідності, дає можливість оперативно та без великих витрат створювати незалежні 
інформаційні простори. Наявність локального інформаційного хабу дозволить 
спростити просування демократичних принципів у ж иття звичайних українців.

Важливо те, що ресурсами хабу зможуть скористатися люди та установи, 
Оболонського району, які піднімають проблеми, що знаходяться поряд та турбують 
кожного. Саме цей фактор дозволять дуже швидко зробити хаб популярним серед 
мешканців, а завдяки відкритості, прозорості та доступності завоює їх довіру. Адже 
кожен схоче висловити свою думку після того, як побачить що підіймаються 
наявні локальні проблеми. Місцеві органи влади будуть мати можливість донести 
до мешканців свою позицію, проінформувати мешканців про плани та відповісти на 
питання мешканців. Така близькість до кожного члена громади дозволить зробити 
хаб дієвим інструментом по формуванню та розвитку громади, розвитку демократії. 
Хаб також  має просвітницької складову для населення Оболонського району і буде 
використовуватися для поширення знань широкого спектру — від історії району до 
методик створення ОСББ, від інформації в рамках шкільної програми, до виступів 
вчених та політиків.

Кроки, які були зроблені нашою організацією, довели, що створення та 
подальше існування інформаційного хабу є абсолютно реальним. На сьогоднішній 
день існують домовленості з представниками місцевого бізнесу з приводу ремонту 
приміщення, облаштування меблями, організація та підключення до високо- 
швидкісного каналу інтернету. Є домовленість з мешканцями Оболоні, які є 
телевізійниками, про надання допомоги у період запуску та становлення каналу. 
Через деякий час інформаційний хаб вийде на самоокупність завдяки надання 
низки послуг для місцевого бізнесу.

Ще одна особливість даної пропозиції це те, що вона реалізується і працює суто 
в Оболонському районі Києва і для мешканців та органів влади саме Оболонського 
району — тобто, є гіперлокальним інформаційним проектом. Така особливість 
дозволить у подальшому тиражувати це рішення на інші райони міста.

Протягом проекту буде обладнаний інформаційний хаб і створені клуби для 
забезпечення сталого розвитку хабу (Додаток 2).
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь" 
Загальна інформація

ГО “Об'єднання Толока” було зареєстрована як  юридична особа 13 травня 2014 
року на рішення Ради ВГО “Українське Піратське Співтовариство” № 140313 від 13 
березня 2014 року, що зареєстроване шляхом повідомлення і не є юридичною 
особою. Основною метою діяльності ГО “Об'єднання Толока” згідно Статуту є 
утвердження та здійснення всіх форм демократії в Україні, розвиток 
самоврядування. Основними напрямами діяльності Організації є: сприяння захисту 
та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних, 
сприяння та забезпечення вільного поширення інформації, сприяння та 
забезпечення розвитку нових напрямків в культурі і мистецтві.

В організаційній структурі громадської організації згідно рішення Ради 
Організації № 160412 від 12 квітня 2016 року створено підрозділ “Студія Толока”. 
Саме на цій підрозділ і покладено завдання організації, запуску та підтримки 
функціювання інформаційного хабу та забезпечення його сталого розвитку. Це 
рішення було продиктовано відсутністю широковідомих та ефективних засобів 
комунікації як  серед громадських організацій, так і у державних органів в 
Оболонському районі. Навіть з таким відомим проектом як  Парк Наталка 
переважна більшість мешканців району не знайома. Ні, звісно, деякі знають про 
наявність такого парку, але те, що він виник в наслідок продуктивної співпраці 
громадськості і місцевих органів влади знають одиниці. Така ж  саме ситуація і зі 
змінами в Пущі Водиці — про зміни дехто знає, а от про деталі знають одиниці. 
Саме для створення відкритого, популярного, та такого, якому довіряють мешканці 
району інформаційного майданчику, який забезпечить можливість діалогу місцевої 
влади, бізнесу, громадських організацій та активних громадян наша організація і 
ініціювала цей проект.

ГО “Об'єднання Толока” сьогодні налічує вісім членів організації, шість з яких 
безпосередньо займаються створенням та розвитком інформаційного хабу.

Як і у всіх громадських організаціях, вищим органом є Загальні збори. На 
період між загальними зборами керівним органом є Рада організації, основна 
функція якої - управління поточною діяльністю організації. Для реалізації проекту 
“Інформаційний хаб” рішенням Ради у складі громадського об'єднання був 
створений відповідний структурний підрозділ на який покладено функцію 
створення інформаційного хабу та його розвиток.

З моменту свого створення, члени ГО “Об'єднання Толока” приймали участь у 
розробці низки нормативно-правових актів та змін до них. Наприклад: змін до 
Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та 
електронної петиції, Положення про громадський бюджет міста Києва, проект 
положення про збори територіальної громади міста Києва, Концепції розвитку 
електронної демократії в Україні, Закону України Про державну підтримку 
кінематографії в Україні, тощо. В 14-му році члени громадського об'єднання були 
ініціаторами створення “Самооборони Оболоні” і організації тестового майданчика 
по впровадженню принципів Liquid Democracy для напрацювання і прийняття 
рішень в межах району великою кількістю людей. З травня 16-го року проводили 
консультації мешканців будинків в Оболонському районі щодо створення ОСББ. 17
й рік був присвячений створенню матеріальної бази інформаційного хабу і 
забезпеченню підґрунтя для сталого розвитку громадської організації. Окрім того, 
було здійснено локалізацію низки вільних програмних продуктів, які можуть 
використовуватися як інструменти для спілкування та прийняття рішень в 
невеликих групах (наприклад — будинок, квартал, вулиця) для створення 
гіперлокальних інформаційних майданчиків.

У своїй діяльності громадська організація не використовувала зовнішні 
джерела фінансування. Всі ресурси для реалізації проектів були надані членами
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь” 
організації переважно у нематеріальній формі.

Опис програми
Сьогодні в Оболонському районі відсутні системні засоби комунікації між 

стейкхолдерами - мешканцями, місцевою владою, бізнесом, активними 
громадянами. Це призводить до ускладнень у вирішенні локальних питань. Задля 
вирішення цієї проблеми і пропонується створити локальний інформаційний хаб. 
На переконання членів нашої громадської організації метою та пріоритетним 
завданням створення незалежного та відкритого комунікаційного майданчика в 
Оболонському районі, який рівновіддалений від будь яких структур та політичних 
сил, є розбудова довіри між всіма стейкхолдерами в районі.

Більш детально проект що пропонується описаний в Додатку 1.

План виконання проекту
Таблиця 1

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк 
реалізації 

етапу

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада)

1. Облаштування 
приміщення, запуск 
інформаційного 
порталу, монтаж, 
тестування та запуск 
обладнання.

1-й місяць Яригін Сергій, голова.

2. Запуск проектів: Яригін Сергій, голова.
2.1 Вільна камера 2-й місяць Яригін Сергій, голова.

Валерій Кисельов, Студія Толока
2.2 Дискусійний клуб 2-й місяць Яригін Сергій, голова. 

Клименко Петро, Студія Толока
2.3 Самоврядна Оболонь 3-й місяць Яригін Сергій, голова. 

Катерина, Студія Толока
2.4 Оболонь молода 5-й місяць Клименко Петро, Студія Толока 

Андрій Сурженко, Студія Толока
2.5 Освітні програми 6-й місяць Валерій Кисельов, Студія Толока 

Ірина Моржан, Студія Толока
2.6 Зроби сам 4-й місяць Валерій Кисельов, Студія Толока 

Андрій Сурженко, Студія Толока
2.7 Мамуся 2-й місяць Лідія Семенова, Студія Толока
2.8 Мистецька Оболонь 7-й місяць Андрій Сурженко, Студія Толока
2.9 Сусіди 3-й місяць Катерина, Студія Толока
3. Облаштування аудіо 

студії.______________
4-й місяць Яригін Сергій, голова.

Андрій Сурженко, Студія Толока

В результаті реалізації цього переліку заходів через рік від початку роботи 
інформаційного хабу ми досягнемо охоплення біля 20 тисяч активних мешканців 
Оболонського району, що становить більше 5% від всіх мешканців. Ця цифра 
базується на аналізі кількості активних учасників в групах фейсбуку, тема яких 
дотична до Оболонського району. Це абсолютно реальна цифра. Щодо структури 
цільової аудиторії, то можемо прогнозувати, що більшість користувачів 
інформаційного хабу буде у віці від 30-ти до 50-ти років. За рахунок реалізації 
проектів “Оболонь молода” та “Містецька Оболонь” і наявності аудіо-студії ми 
плануємо залучити значну кількість молоді. А завдяки проекту “Мамуся” і схожим
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь” 
проектам ми впевнені, що буде значна кількість прихильниць жіночої статі, що 
дозволить дотримувати гендерний баланс аудиторії.

Враховуючи суть проекту, саме він і буде основним джерелом для 
інформування мешканців району. Але ми також сподіваємося на участь органів 
місцевої влади (особливо на початковому етапі розвитку проекту) та дружніх 
громадських організацій і засобів масової інформації у процесі інформування 
мешканців Оболонського району про хід реалізації проекту.

К ош торис витрат на реал ізац ію  проекту
Таблиця 2

№ Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума 
коштів, 

очікуван 
а з 

бюджет 
у

м.Києва,
грн.

Сума 
кошті 

в з 
інши

х
джер

ел,
грн.

Власни
й

внесок 
організ 

ації , 
грн.

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 

проекту, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1. Оренда приміщення 100грн. * 127 

м2 на 12 місяці
152400 152400

2. Відеокамера Sony 
DSR-PD175P

Сайт продавця 
http://fotosale. 
ua/product_N4 

0932.htm

70999 70999

3. Відеокамера Samsung 
VP-D371

Є в наявності 2000 2000

4. Відеокамера Canon 
MV790

Є в наявності 2000 2000

5. Комплект обладнання 
для для відео зйомок 
(штативи, кабелі 
кронштейни, тощо).

Є в наявності 3000 3000

6. Комплект освітлення. Є в наявності 30000 30000
7. Комплект звукового 

обладнання.
Є в наявності 30000 30000

8. Комп'ютери 3х8000 
Є в наявності

24000 24000

9. Телевізор Romsat 
50FMT16009T2.

3x11000
сайт

офіційного
постачальника

33000 33000

ВСЬОГО: 185400 161999 347399
РАЗОМ: 185400 161999 347399

О бґрунтування кількості послуг та товарів
1. Оренда приміщення. Приміщення знаходиться за адресою Полярна 8А. Це 

напівпідвал без опалення і на ж аль без туалету. Основною перевагою саме цього 
приміщення є висота стелі 3,5 метри. На жаль, ми не знайшли інших вільних 
муніципальних приміщень з такою висотою стелі і в більш-менш нормальному 
стані. Проблема з туалетом вирішується під час ремонту приміщення. Саме 
відсутність достатньої кількості вільних фінансів ГО для оплати приміщення, яке

http://fotosale
https://romsat.ua/ru/products/consumer-electronics/ce-television-set/televizor-romsat-50fmt16009t2/
https://romsat.ua/ru/products/consumer-electronics/ce-television-set/televizor-romsat-50fmt16009t2/
https://romsat.ua/ru/products/consumer-electronics/ce-television-set/televizor-romsat-50fmt16009t2/
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підходить як  по площі та конфігурації, так і за висотою стелі, гальмує запуск 
інформаційного хабу. Вартість оренди приміщення визначається згідно постанови 
КМР від від 21 квітня 2015 року N 415/1280 “Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва”. Приміщення складається з двох великих 
кімнат. В одній буде розташовано обладнання та меблі, які забезпечать проведення 
зборів, інтерв'ю та виступів. В другій великій кімнаті буде обладнано акустичну 
студію в якій зможуть виступати та здійснювати запис музичні гурти, співаки, 
артисти, шкільні театральні колективи, тощо. Також є ще дві маленькі кімнати які 
будуть використовуватися як гардероб-гримерка і офісне приміщення. А ще є 
маленька комора для буде зберігатися інвентар та обладнання. Тобто, все 
приміщення буде використовуватися виключно для потреб інформаційного хабу.

2. Відеокамера Sony DSR-PD175P Камера є в наявності. Ціна вказана з сайту 
продавця техніки.

3. Відеокамера Samsung VP-D371. Камера є в наявності. Вибір саме цієї моделі 
камери обумовлений наявною камерою Sony DSR-PD175P з інтерфейсом IEEE1394.

4. Відеокамера Canon MV790. Камера є в наявності. Вибір саме цієї моделі 
камери обумовлений наявною камерою Sony DSR-PD175P з інтерфейсом IEEE1394.

5. Комплект обладнання для зйомок. Є в наявності. В комплект входять всі 
необхідні штативи, кабелі, екрани, перетворювачі сигналу, тощо.

6. Комплект освітлення. Є в наявності. В комплект входять освітлювальні 
прилади для відео зйомки в умовах середньої студії.

7. Комплект звукового обладнання. Є в наявності. Основою комплекту є 
цифровий пульт FOSTEX DMT-8vl, студійні мікрофони та мікрофони для проведення 
репортажів, необхідні кабелі і перетворювачі.

8. Комп'ютери. Є в наявності. Мінімальний комплект комп'ютерною техніки для 
офісних потреб, обробки зображення та звуку, а також  керування відео 
трансляцією та зберігання робочих матеріалів.

9. Комплект моніторів:
- для демонстрації наочних матеріалів з комп'ютера;
- для реалізації функцій “суфлер”;
- для контролю телевізійного потоку під час трансляції, обробки і запису.
Для здешевлення, замість професійних моніторів використовуються звичайні 

телевізори, що дозволяє придбати три пристрої за ціною одного професійного. 
Враховуючи, що обладнання планується придбати у офіційного постачальника 
використовуючи особисті зв'язки і наявні корпоративні знижки, то нижчі ціни на 
це обладнання знайти не можливо.

Саме така конфігурація обладнання є мінімально достатньою для 
облаштування апаратної частини інформаційного хабу. Хочу зазначити, що це 
обладнання неможливо назвати сучасним, але воно повністю забезпечує необхідні 
мінімальні функції для старту проекту з мінімальними витратами.

П ерелік характеристик наявного кадрового забезп еч ен н я  орган ізац ії
Сьогодні проект налічує шість членів громадської організації, які активно 

приймають участь у реалізації проекту.
Враховуючи давню історію і активну позицію під час буремних подій у часи 

Майдану Гідності деякі члени організації відомі в Оболонському районі і сьогодні 
займають активну громадянську позицію. Саме тому ми розраховуємо на участь у 
проекті не тільки наявних членів організації, а й великої кількості волонтерів. З 
деякими з них, які пов'язані з телебаченням, кіно і театром ми підтримуємо 
постійний контакт і є їх згода на участь в проекті на волонтерських засадах. Також, 
враховуючи нашу активність на теренах створення ОСББ ми також  розраховуємо 
на членів ініціативних груп будинків. Ще одним джерелом людських ресурсів є
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творча молодь, яка з нетерпінням очікує старт арт-майданчика в рамках проекту.

Також ми розраховуємо на приєднання до проекту активних мешканців району 
для реалізації нових проектів, які не увійшли в перелік пріоритетних проектів. 
Наприклад, спільнота власників собак висловлює бажання приєднатися до 
проекту. Також, під час розмов з мешканцями району ми відчули великій рівень 
зацікавленості. Але сьогодні, коли проект ще не запущений, ми не “педалюємо” 
таку можливість, бо є такий загальновідомий факт як  “вигорання”.

Ми абсолютно переконані у можливості залучення великою кількості 
волонтерів на початковому етапі розвитку проекту. Але навіть якщо щось піде не 
так, то ми впевнені в своїх силах щодо запуску основної частини проекту без 
залучення волонтерів.

Голова ГО “Об'єднання Толока” Сергій Яригін
22. Січень 2018

М.П.
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Проекті Комунікаційний хаб “Толока Оболонь"
Додаток 1.

Анонс інф орм аційного хабу
Метою побудови локального інформаційного хабу в Оболонському районі Києва 

є розвиток громадянського суспільства та просування інструментів демократії за 
допомогою:
• надання громадським організаціям, активним громадянам, представникам 
бізнесу та влади незалежного майданчика, на якому можна висловити свої 
погляди, донести до мешканців території свої пропозиції, звітувати перед громадою 
або публічно узгодити позиції різних груп мешканців, представників місцевої влади 
чи бізнесу;
• створення інструментів для реалізації принципів відкритості та прозорості 
місцевої влади, бізнесу та інститутів громадянського суспільства.
• надання можливості місцевим творчім колективам та особистостям (музичні 
групи, шкільні театри, художники і т.д.) виходу на публічний рівень;
• створення умов для розвитку демократичних інструментів на принципах 
Живої демократії (Liquid Democracy) із широким залученням мешканців для 
напрацювання рішень, їх тестування і подальшого втілення в життя.

Локальний інформаційний хаб, який є засобом для комунікації місцевих 
мешканців, дозволить швидко сформувати осередки на базі спільних інтересів, 
надати їм інструменти демократичних перетворень, забезпечить комунікацію між 
різними складовими суспільства, підвищить рівень відкритості та прозорості як 
місцевої влади, так і громадського сектору. Розвиток демократії не можливий без 
локальних комунікацій. Досвід, набутий проектами spilno.tv та hrom adske.tv під 
час Майдану Гідності, дає можливість оперативно та без великих витрат 
створювати інформаційний хаб з елементами електронних ЗМІ.

Важливо те, що дуже легко потрапити в публічний простір зможуть люди, які 
живуть поруч, які говорять про проблеми, що знаходяться поряд та турбують 
багатьох, люди, які проявили ініціативу. Саме це дозволить дуже швидко зробити 
інформаційний хаб популярним серед мешканців. Адже кожен схоче висловити 
свою думку після того, як  побачить свого сусіда, який розповідає про наявні 
проблеми. Така близькість до кожного члена громади дозволить швидко зробити 
інформаційний хаб дієвим інструментом по формуванню та розвитку громади, 
розвитку демократії, втілити в реальне життя соціальні ліфти.

Враховуючи те, що будь-яка публічна особа чи владний орган залишають сліди 
в інформаційному просторі протягом всього часу свого існування, маючи такий 
інструмент, як  незалежний інформаційний хаб, дозволить створити умови, при 
яких почне працювати “примусова чесність”. Це новий інструмент інформаційної 
ери. Сьогодні він тільки починає використовуватися. Багато публічних людей ще 
не усвідомили, що будь-який їх вчинок фіксується в інформаційному просторі і 
незалежні ЗМІ можуть об'єктивно висвітлити ці вчинки з точки зору користі для 
громади, користі для суспільства. Саме це дозволить підвищити рівень відкритості 
та прозорості місцевої влади і громадських організацій.

Кроки, які були зроблені нашою громадською організацією, довели, що 
створення та подальше існування інформаційного хабу є абсолютно реальним. На 
сьогоднішній день існують домовленості з представниками місцевого бізнесу з 
приводу ремонту приміщення, облаштування меблями, організації підключення до 
високошвидкісного каналу інтернету. Є домовленість з мешканцями Оболоні, які є 
телевізійниками, про надання допомоги у період запуску та становлення хабу. 
Через деякий час інформаційний хаб вийде на самоокупність завдяки надання 
низки послуг для населення та місцевого бізнесу. Можливість самоокупності 
інформаційного хабу це окрема велика тема для розмови.
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Наявність локального інформаційного хабу дозволить спростити просування 

демократичних принципів у ж иття звичайних українців.
Ще одна особливість даної пропозиції це те, що вона реалізується в 

Оболонському районі Києва. Але саме цей локальний досвід, набутий на невеликій 
території де компактно мешкає триста тисяч людей стане гарним фундаментом 
для подальшого тиражування схожих рішень на будь-яку територію від 
невеличкого селища до обласних центрів. Саме старт на невеликій території 
дозволить безболісно експериментувати з різними форматами і інструментами для 
максимально ефективного просування демократичних цінностей у суспільство.

Опис інф орм аційного хабу
Інформаційних хаб планується розташувати в Оболонському районі Києва за 

адресою вул. Полярна 8-а. Приміщення загальною площею 127 м2 складається з 
декількох кімнат:
• - велика кімната площею 53 м2. Ця кімната буде облаштована для
проведення зустрічей і їх трансляції в інтернет. Зустрічі можуть бути 
індивідуальними (наприклад виступ голови РДА) чи груповими (збори ГО чи 
семінари).
• - друга кімната площею 32 м2 буде обладнана для виступів місцевих
музичних та театральних колективів, виконавців. Також можна буде здійснювати 
запис цих виступів та трансляцію в інтернеті на сайті хабу.
• - дві кімнати по 12 м2. Одна буде використовуватися як  адміністративне
приміщення, а друга для відвідувачів студії як допоміжне приміщення 
(роздягальня, гримерна, тощо).
• - маленька кімната площею 9 м2 буде використовуватися як  комора.

Запропонований функціонал дозволить перетворити приміщення, яке вже біля
шести років не використовується на універсальний інформаційний майданчик з 
багатьма функціями.

Ф ункціональне навантаж ення хабу
Однією з важливих задач хабу є функціювання відкритого комунікаційного 

майданчику, що забезпечить діалог між представниками місцевої влади і 
громадянського суспільства. Ця функція реалізується у формі інтерв'ю з 
представниками ГО, які висвітлюють проблеми на території Оболонського району, 
виступу голови РДА чи його заступників з поясненнями щодо висвітленої проблеми 
і планами її вирішення, круглими столами з місцевими мешканцями, які 
висвітлюють хід вирішення, або не вирішення проблеми. Такий діалог між владою, 
представниками інститутів громадянського суспільства та громадянами дозволить 
конструктивно вирішувати наявні проблеми в демократичний спосіб з 
використанням демократичних інструментів (обговорення, дебати, голосування, 
тощо). На наше глибоке переконання, за наявності такого інструменту проблема 
навколо забудови на Героїв Дніпра була би вирішена у демократичний спосіб, без 
тих конфліктів, що точилися навколо за участю сотень людей.

Звісно, що обладнаний простір інформаційного хабу не буде весь час 
завантажений спілкуванням влади та ІГС. Тому ми плануємо частину часу 
виділити на функціювання клубів місцевих мешканців. Наприклад, це може бути (і 
вже є зацікавленість) клуб молодих мамусь, де вони зможуть обмінятися думками і 
досвідом, послухати лекції за участю представників закладів охорони здоров'я, 
психологів, тощо. Іншим прикладом буде використання хабу для гуртка юних 
журналістів. Як виявилося, в Оболонському районі в декількох школах і в 
університеті ім. Гринченка функціюють такі гуртки і діти із великим задоволенням 
готові не тільки теоретично, а й на практиці спробувати себе на теренах 
журналістики.
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь”
Ще однією цікавою та корисною є можливість організації інтерактивних 

зустрічей зі схожими структурами з інших країн. Наприклад, є осередки, які 
згуртувалися навколо громадського бюджету Варшави. Ми впевнені, що обмін 
думками на тему бюджету участі буде корисним для всіх учасників. Ще однією 
можливістю є спілкування з ІГС Анкари, району Кечіорен. Нещодавно 
муніципалітет Анкари направив лист до Оболонської РДА з пропозицією 
налагодити контакти між районами міст.

Враховуючи те, що одне з приміщень буде облаштовано під арт-студію, то 
звісно, що планується залучення всіх тих, хто бажає донести до мешканців району 
свої таланти. Наприклад, тільки в тому гаражному кооперативі, де я тримаю свою 
машину існує п'ять музичних гуртів різної направленості, в школах району існують 
театральні та літературні гуртки. Всі вони можуть скористатися студією для 
виступів, трансляції чи запису. Це дозволить їм показати свої досягнення публіці, 
залучити нових прихильників своїх талантів, що буде сприяти розвитку культури в 
районі, залучення нових творчих особистостей. На жаль, сьогодні більшість з них 
не мають такої можливості.

Контроль еф ективності
Цікавою особливістю є те, що є можливість вимірювати та контролювати 

ефективність роботи інформаційного хабу за багатьма параметрами. Це дозволить 
вчасно діагностувати проблеми і виправляти їх. Наприклад, кількість мешканців 
району (а це чітко вимірюється по переглядам трансляцій, заходам на розділи 
сайту, звернення до хабу, тощо) які цікавляться різними напрямками роботи 
дозволять зосередитися на тих напрямках, які найбільше цікаві мешканцям і 
використовувати ці напрямки для просування демократичних цінностей та 
інструментів. І навпаки, ті напрямки діяльності хабу, які не цікавлять мешканців, 
можна буде трансформувати так, щоб досягти більшого обхвату.

Що потрібно для запуску інформ аційного хабу
Як вже згадувалося вище, вже досягнуто низку домовленостей з різними 

структурами щодо облаштування інформаційного хабу - забезпечення меблями, 
підключення до швидкого інтернет-каналу, ремонту приміщення. Ми навіть вже 
маємо мінімальний комплект обладнання, яке забезпечує можливість онлайн 
трансляції та функціювання інформаційного порталу в інтернеті. Ми переконані, 
що інформація, яку розповсюджує локальний інформаційний хаб повинна бути не 
тільки цікавою для мешканців, але й мати високу технічну якість і мати 
можливість розповсюдження в онлайн з високим рівням надійності. Рішення, яке 
ми можемо сьогодні використовувати побудовано на вільному програмному 
забезпеченні і на жаль, не відповідає цим вимогам. Модернізація апаратної 
складової інформаційного хабу це наступний етап розвитку хаба, головне 
стартувати при мінімальних вкладеннях і розпочати роботу.

Обладнання для повноцінної роботи хабу складається з декількох напів- 
професійних камер, двох відео мікшерів (один стаціонарний, другий мобільний для 
організації зйомок на інших майданчиках), додаткового обладнання (штативи, 
кабелі, тощо), звукового обладнання, комплекту освітлювачів, низки робочих 
станцій для обробки матеріалів та сервери для обробки, зберігання і трансляції 
контенту.
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Проект: Комунікаційний хаб “Толока Оболонь”
Додаток 2.

П ерш очергові проекти локального інф орм аційного хабу.
Вільна камера
Цей проект надасть можливість представникам владних структур, бізнесу, будь 

якій громадській організації, чи активісту району підняти проблему, донести свої 
погляди, розповісти про свою роботу мешканцям району. Основною метою 
програми — організація конструктивного та плідного діалогу між владними 
структурами та інститутами громадянського суспільства.

Самоврядна Оболонь
Метою проекту є просування ідеї створення інститутів самоврядування 

населення (ОСББ, ОСН, Громади), розповсюдження досвіду самоврядних структур, 
які вже існують, методологічна допомога тим, хто хоче створити нові самоврядні 
структури.

Дискусійний клуб
Проект по своїй суті схож на “Вільну камеру”, але основна кількість учасників 

будуть мешканцями району, а не представниками ІГС та влади. Основним 
завданням є пошук активних громадян для поповнення організацій, які існують 
новими членами та сприяння розвитку ІГС у районі.

Оболонь молода
Цей проект дозволить вийти в ефір тим школярам, які приймають участь у 

шкільних гуртках юних кореспондентів. Мета програми — стимулювання 
громадської активності школярів та молоді району.

Освітні програми
Сьогодні, ще до запуску проекту, є низка домовленостей з кращими педагогами 

району про створення циклу навчальних програм за шкільною програмою. Нам 
було приємно, що після розмови з директором однієї школи до нас почали 
звертатися вчителі з пропозиціями про участь у проекті.

Зроби сам
Цикл програм, які будуть виробляться разом з мережею будівельних магазинів 

та київських дизайнерів. Основною метою програми є продемонструвати домашнім 
майстрам наскільки просто робити гарні речі. Сподіваємося, що на базі цього 
проекту нам вдасться залучити підлітків з їх батьками до створення програм.

М амуся
Проект орієнтований на жінок з малими дітьми які не працюють. Біля 

приміщення в якому буде розміщено хаб, є алея та дитячий майданчик на яких 
цілий рік гуляє багато жінок з малими дітьми. Поспілкувавшись та розповівши їм 
про ідею створення проекту з їх участю, ми отримали підтримку та величезну 
кількість ідей які можна реалізувати при наявності хабу.

М истецька Оболонь
Коли Об'єднання Толока почала займатися проектом, то були щиро здивовані 

кількістю творчих колективів в нашому районі. Основною метою цього проекту є 
надання майданчика для виступу митців та їх просування серед мешканців 
Оболоського району та Києва. Планується виділити значну частину ефірного часу 
саме для мистецької та культурологічної складової. Є попередня домовленість зі 
студією з Канади щодо розміщення серії програм “Очима культури” автором яких є 
Marko R. Stech.

Сусіди
Висвітлення ініціативи мешканців району яка направлена на на знайомство 

мешканців будинкив один з одним.

https://www.facebook.com/marko.r.stech?fref=nf


НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
Мусій Олег Степанович

Верховна Рада України, 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 5

вих. травня 2 0 1 6 року

Громадська Організація 
“Об’єднання Толока” 
п. Сергію Яригіну

За результатами вашого звернення повідомляємо наступне:
Ідея створення незалежної місцевої телевізійної студії в Оболонському 

районі міста Києва є актуальною та нагальною для розвитку місцевого 
самоврядування та активізації інституцій громадянського суспільства. Це може 
стати прикладом для інших районів міста Києва, міст та селищ і України в 
цілому. Це саме те, що зараз конче потрібно Україні.

Щиро сподіваємося, що завдяки механізмам, запропонованим вашою 
командою ви доволі швидко досягнете самоокупності і дійсно станете 
незалежним джерелом інформації не тільки на місцевому рівні. Якщо у проекту 
виникнуть складнощі, які пов’язані з бюрократичною системою яка існує -  
повідомте. Зі свого боку ми посприяємо з їх вирішенням в рамках наданих мені 
повноважень і можливостей, які існують.

У майбутньому, залюбки приймемо участь у програмах, які/ : аноі^ували. 
Запрошуйте.

Щиро бажаємо у с п іх у  р ^ і ^ ц н  вашої ініціативи.

З повагою, Д-р Олег МУСІИ
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ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

_______ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ_______

РІШЕННЯ №1726544601101 
відОЗ.08.2017_________________________ року

аро включення про виключення
X про повторне включення про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості
про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 39239526 
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою К» 1-РН)__________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБЩДНАННЯ ТОЛОКА"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 30.06.2017 __________р. № 1726544600456 ознака неприбутковості
_________ ______ ____________________0032 - громадські об'єднання; ___________ _____

Ознака неприбутковості 3032 - громадські об'єднання; 
30.06.2017Дата присвоєння ознаки неприбутковості

Дата скасування ознаки неприбутковості г КАЛ т
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неп^йбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визна^асї^іЬк строк- 
Зезперервної реєстрації неприбуткової орган із^ц^ у"' ,. \

І3 .08.І015

Ш Ш /„7-л\ -иШ.
Підстава*

В.о.начальника ДПІ

Примірник рішення отримано: 
керівник

♦Заповнюється у разі відмови у включенні 
неприбуткових установ та організацій або виклю'

ДОЦЕНКО ТЕТЯНА 
АНАТОЛІЇВНА

с. й

ови, організації до Реєстру 
єстру.



м.Київ, Оболонське районне управління юстиції у місті Києві, 
Контактні дані: 04210, м.Київ, вул. Полярна, 13-а, тел.:(044;
462-33-50_____________________________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації)

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію громадського об’єднання 

як громадської організації чи громадської спілки

13 травня 2014 р. №  1419175

Найменування громадського об’єднання ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ 
ТОЛОКА"

Органи управління громадським об’єднанням керівник Яригін Сергій 
Валентинович

Мета громадського об’єднання сприяння захисту та реалізації прав
людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних;___________
утвердження та здійснення всіх форм демократії в Україні;_______
здійснення благодійної діяльності та надання благодійної________
допомоги; сприяння та забезпечення вільного поширення інформації

Місцезнаходження громадського об’єднання 04201, м.Київ, Оболонський р., 
вул. Петра Панча, буд. З, кв. 8 0_________________________________

Керівник уповноваженого органу з питань реєстрації

В. о. начальника управління Кель
Світлана Василівна

(ініціали та прізвище)
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