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1. Анотація 
Найменування проекту  Школа громадянського виховання дітей. 
Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект 

Спілка дитячих громадських організацій Києва    “Київський міський комітет 
дитячих громадських організацій”. 

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його спрямовано 
 

Проект розроблено на виконання Указу Президента України 68/2016 «Про сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні». Як відомо, громадянське суспільство 
структуризоване на громадські організації, політичні партії, благодійні фонди. В свою чергу, 
громадські організації поділяються на власне громадські організації (членство з 18 років), 
молодіжні (14-35 років) та дитячі громадські організації (6-18 років). В цьому спектрі найслабша, 
найбільш малочисельна ланка – ДГО. Становлення  громадянського суспільства в Україні 
зумовило виникнення суспільної необхідності у найбільш повному залученні і участі в цьому 
процесі з ранніх етапів усвідомлення власної громадянськості у віці дитинства. 

В час ринкової економіки, все менше дорослих людей готові витрачати свій час на 
громадську роботу з дітьми. Сьогодняшні діти катастрофічно мало поінформовані про свої 
громадянські права, про дитячий громадський рух. Проект поінформує батьків та дітей про 
статутну діяльність вже існуючих в Києві дитячих громадських організацій, до ДГО будуть 
залучені нові члени. Навчання в Школі громадянського виховання дасть можливість дітям 
створювати нові дитячі громадські організації, в тому числі і на базі шкільного самоврядування.  

Проект також спрямовано на виконання ще одного, надзвичайно важливого Указу 
Президента: 279/2008 «Про підтримку розвитку скаутського руху в Україні». Скаутський рух 
існує в Україні понад 100 років. Спілка ДГО Києва є продовжувачем кращих традицій роботи з 
дітьми. На превеликий жаль, за останні 26 років втрачено багато напрацювань державної турботи 
про дозвілля дітей, позашкільне національно-патріотичне виховання. Зникли дешеві (соціальні) 
літні дитячі табори, пропала системна підготовка вожатих та лідерів дитячого громадського руху, 
зникла дитяча преса, мало фільмів для дітей. Дозвілля дітей віддано на відкуп «вулиці». Київ 
потребує збільшення масовості дитячого громадського руху, залучення більшої кількості дітей до 
ДГО, це реальна розбудовою громадянського суспільства (виконання Указу Президента). 

Дитячі громадські організації – це єдині в Україні інституції, де діти мають рівні з 
дорослими права. Лише в дитячому громадському русі діти можуть реалізувати своє 
конституційне право на участь у громадському житті держави та зростати свідомими молодими 
громадянами. 

Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту 
 Облаштування місця реалізації проекту у формі туристичного табору/зльоту дитячих 
громадських орагнізацій в одній із паркових зон міста. Матеріальне забезпечення ігрових 
майданчиків за статутними напрямками діяльності ДГО (туризм, козацтво, екологія, морська 
справа, єдиноборства, автошкола, орієнтування, історична реконструкція, малюнок та інші). 
 Презентація напрямків статутної діяльності та кращих практик дитячих громадських 
організацій Києва, безпосередня участь дітей в ігрових майданчиках ДГО. 
 Урочиста лінійка пам’яті, покладання квітів до могили Героям Крут. 
 Практикум для дітей з правової освіти: донесення інформації про права дітей щодо участі в 
громадському житті (Конституція, Закони України «Про молодіжні та дитячі громадські 
ораганізації», «Про охорону дитинства», Конвенція ООН «Про права дитини»). Створення ДГО. 
 Майстер-класи для дітей з основ туризму: знання дерев, пакування рюкзака, встановлення 
наметів, розпалювання вогнища; робота з вірьовками; їзда на велосипеді, приготування їжі на 
вогнищі, надання першої долікарняної медичної допомоги, орієнтування по карті, зірках тощо. 
 Розвиваючі активності на природі: тролей, вірьовочний парк, стрільба з луків та гвинтівок, 
їзда на квадроциклі, вивчення правил дорожнього руху; заходи «Школи безпеки». 
 Вечірні активності навколо вогнища: патріотична пісня, бесіди з тематики АТО, історії. 
 Школа дитячого лідерства. Зустрічі з лідерами різних видів діяльності молоді (спорт, 
мандрівки, бізнес тощо). 
 Висвітлення ефективності проекту в пресі, в мережі інтернет. 
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2. Загальна інформація 

 

 Історія організації, дата створення. 
Спілка ДГО Києва "Київський міський комітет дитячих громадських організацій" 

створена 16 серпня 2001 року і легалізована шляхом реєстрації Київським міським Управлінням 
юстиції 19 листопада 2001 року (реєстраційний № 0259-2001 ГО). Заснували організацію 13 
дитячих громадських організацій Києва.  

Організація створена для захисту спільних законних інтересів дитячих громадських 
організацій Києва. Основною спільною справою є проведення щорічних зльотів ДГО Києва, 
заходів на честь Міжнародного Дня захисту прав дітей: театралізована хода по Хрещатику 
делегацій ДГО з демонстрацією статутних напрямків діяльності, вшанування Героїв Крут.  

Спілка ДГО «КМК ДГО» бере участь у заходах, які проводять всеукраїнські ДГО. 
 Основна мета діяльності організації. 

Метою діяльності організації є реалізація та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, 
задоволення власних законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших спільних інтересів для всебiчного гармонiйного розвитку 
особи: iнтелектуального збагачення молодого поколiння, розкриття особистих здiбностей. 

 Структура та кількісний склад організації 
Організація складається з 14 ДГО, зареєстрованих Київським міський Управлінням юстиції 

та районними у місті Києві Управліннями юстиції. Станом на 1 січня 2018 року в організації 
налічувалось понад 3 тисячі дітей  і 120 дорослих волонтерів. 

 Структура керівних органів організації. 
Вищим керівним органом організації є Збори, які проводяться не рідше 1 разу на 2 роки та є 

правомочними за умови присутності 2/3 членів організації. Між Зборами постійно діючим 
керівним органом є Правління, яке обирається на звітно-виборчих Зборах. До складу Правління 
входить Голова Правління, Заступник голови та члени Правління. Поточну фінансово-
господарську роботу здійснює виконавчий директор, якого призначає (звільняє) Правління. Для 
контролю фiнансово-господарської дiяльностi та дотримання норм Статуту, виконання рiшень 
Зборів та Правлiння, рiшенням Зборів обирається Ревізійна комісія (РК) у складi 3 оciб. 

 Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування 

2016 рік. Спілка ДГО «КМК ДГО» використала 75000 грн. бюджетних коштів на виконання 
проекту «Літній табір для дітей учасників АТО». В 2017 році Спілка на аналогічний проект з 
фінансовою підтримкою з бюджету Києва 65000 грн. Власні (залучені) кошти – членські внески в 
розмірі 30000 грн. щорічно. 

3. Опис проекту 
 

3.1. Соціальна проблема, для вирішення якої створено проект. Які шляхи та методи 
вирішення соціальної проблеми передбачаються проектом? 

Проект розроблено на виконання Указів Президента України 68/2016 «Про сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні» та 279/2008 «Про підтримку розвитку 
скаутського руху в Україні». Громадянське суспільство структуризоване на громадські 
організації, політичні партії, благодійні фонди. В свою чергу, громадські організації поділяються 
на власне громадські організації (членство з 18 років), молодіжні (14-35 років) та дитячі 
громадські організації (6-18 років). В цьому спектрі найслабша, найбільш малочисельна ланка – 
ДГО. Становлення  громадянського суспільства в Україні зумовило виникнення суспільної 
необхідності у найбільш повному залученні і участі в цьому процесі з ранніх етапів усвідомлення 
власної громадянськості у віці дитинства. 

В час ринкової економіки, все менше дорослих людей готові витрачати свій час на 
громадську роботу з дітьми. Сьогодняшні діти катастрофічно мало поінформовані про свої 
громадянські права, про дитячий громадський рух. Проект поінформує батьків та дітей про 
статутну діяльність вже існуючих в Києві дитячих громадських організацій, до ДГО будуть 
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залучені нові члени. Навчання в Школі громадянського виховання дасть можливість дітям 
створювати нові дитячі громадські організації, в тому числі і на базі шкільного самоврядування.  

Скаутський рух існує в Україні понад 100 років. Спілка ДГО Києва є продовжувачем 
кращих традицій роботи та піклування про дітей попередніх десятилітть. На превеликий жаль, за 
останні 26 років втрачено багато чудових напрацювань державної турботи про дозвілля дітей, 
позашкільне національно-патріотичне виховання. Зникли дешеві (соціальні) літні дитячі табори, 
пропала системна підготовка вожатих та лідерів дитячого громадського руху, зникла дитяча 
преса, нема фільмів громадянського виховання дітей. Дозвілля дітей віддано на відкуп «вулиці». 

Національно-патріотичне, громадянське виховання дітей через дитячі громадські 
організації державою майже не використовується. 

Місто Київ потребує збільшення масовості дитячого громадського руху, залучення більшої 
кількості дітей до дитячих громадських організацій, це буде реальною розбудовою 
громадянського суспільства. Для цього необхідно показувати дітям та батькам реальну роботу за 
статутними напрямками ДГО, йти у кожну школу, до місць проживання дітей.  

Охорона дитинства з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист та 
всебічний гармонійний розвиток Законом України “Про охорону дитинства” визначено, як 
загальнонаціональний стратегічний пріоритет, а його стаття 23 говорить про право дітей 
об’єднуватись в дитячі громадські організації. Органи влади зобов’язані надавати допомогу в 
діяльності дитячих громадських організацій. 

Повноцінна та активна участь дітей у дитячому громадському русі необхідна, в першу 
чергу, для перетворення дітей у свідомих юних громадян. Поточна діяльність ДГО відволікає 
дітей від негативного впливу “вулиці”, ставить заслін зростанню негативних явищ дитячого 
середовища (куріння, вживання алкоголю, наркоманія, проституція, злочинність, жебракування 
тощо). ДГО пропонують дітям здоровий спосіб життя, залучення до занять фізичною культурою, 
спортом, туризмом, цікавими розвиваючими проектами. Неоціненна роль дитячих громадських 
організацій у національно-патріотичному вихованні дітей. Особливо це проявилось в час 
реальної війни (АТО): діти відправляють на фронт малюнки та листи з найщирішими 
побажаннями перемоги; писанки, виготовлені власними руками. За відгуками учасників АТО та 
волонтерів, це дуже потрібно бійцям на передовій, бо піднімає бойовий дух. 

Дитячі громадські організації – це єдині в Україні інституції, де діти мають рівні з 
дорослими права. Лише в дитячому громадському русі діти можуть реалізувати своє 
конституційне право на участь у громадському житті держави та зростати свідомими молодими 
громадянами. Діти становлять 90% складу організації та 2/3 в керівних органах дитячих 
громадських організацій, тому саме діти і визначають зміст, спрямування та наповнення програм. 

 

3.2.    Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект. 
Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування 

громадянської культури 
 

3.3. Мета проекту. 
Забезпечення дітям конституційного права брати участь в діяльності дитячих громадських 

організацій. Сприяння виконанню Указу Президента «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні», підтримка та розвиток скаутського руху. Патріотичне виховання, 
залучення дітей до занять фізичною культурою, туризмом. Формування у дітей та молоді 
громадянської позиції та здорового активного способу життя. 

 
3.4. Завдання проекту. 

 Облаштування місця реалізації проекту у формі туристичного табору/зльоту дитячих 
громадських орагнізацій в одній із паркових зон міста. Матеріальне забезпечення ігрових 
майданчиків за статутними напрямками діяльності ДГО (туризм, козацтво, екологія, морська 
справа, єдиноборства, автошкола, орієнтування, історична реконструкція, малюнок та інші). 
 Презентація напрямків статутної діяльності та кращих практик дитячих громадських 
організацій Києва, безпосередня участь дітей в ігрових майданчиках ДГО. 
 Урочиста лінійка пам’яті, покладання квітів до могили Героям Крут. 
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 Практикум для дітей з правової освіти: донесення інформації про права дітей щодо участі в 
громадському житті (Конституція, Закони України «Про молодіжні та дитячі громадські 
ораганізації», «Про охорону дитинства», Конвенція ООН «Про права дитини»). Створення ДГО. 
 Майстер-класи для дітей з основ туризму: знання дерев, пакування рюкзака, встановлення 
наметів, розпалювання вогнища; робота з вірьовками; їзда на велосипеді, приготування їжі на 
вогнищі, надання першої долікарняної медичної допомоги, орієнтування по карті, зірках тощо. 
 Розвиваючі активності на природі: тролей, вірьовочний парк, стрільба з луків та гвинтівок, 
їзда на квадроциклі, вивчення правил дорожнього руху; заходи «Школи безпеки». 
 Вечірні активності навколо вогнища: патріотична пісня, бесіди з тематики АТО, історії. 
 Школа дитячого лідерства. Зустрічі з лідерами різних видів діяльності молоді (спорт, 
мандрівки, бізнес тощо). 
 Висвітлення ефективності проекту в пресі, в мережі інтернет. 
 

3.5.План виконання проекту. 
 

Етап реалізації. 
Опис заходів для здійснення етапу 

Строк 
реалізаці
ї етапу 

Відповідальний 
виконавець 
(ПІБ, посада) 

Підготовчий етап. Корегування положень, розсилка серед шкіл та ДГО 
Києва. Формування учасників заходу: інструктори, вихователі, лікарі, 
дитячі патрулі та загони, сім’ї з дітьми. Укладання угод для всебічного 
матеріально-технічного та медичного забезпечення заходу. Погодження з 
місцевою владою організаційних питань. 

Квітень-
вересень  

Стефанович О.В. – 
керівник ДГО, 
керівник проекту 

Основний етап. 
Інформування дітей про діяльніцсть ДГО. 
Облаштування та робота презентаційних майданчиків та фотовиставки за 
статутними напрямками діяльності ДГО: туристична смуга перешкод, 
вірьовочний парк, тролеї, стрільба з луків та гвинтівок, автошкола, 
водний етап (байдарки, серфи, яхти, каяки), ігротека (мозаїка-пазли 
Україна, лєго, шахи, шашки), слеклайн, лялька-мотанка, дитячий 
малюнок, орієнт-шоу, спортивне орієнтування на місцевості з картою та 
компасом, козацька кухня (куліш, капустняк, борщ), велошкола, школа 
фотомистецтва. Сцена та художня самодіяльність, авторська пісня, 
виступи гостей. Вечірнє вогнище. Дискотека. Творчі зустрічі з 
провідними спортсменами, молодими політиками, мандрівниками, 
підприємцями. Обмін досвідом за участі різних ДГО. Екологічні акції та 
утилізація побутового сміття. Правила прийому дітей у скаути. 

Вересень Кузишина І.Р., 
Смалюга Н.І., 
Унковський О.Б., 
Фесенюк Н.П.,  
Москаленко Ю.В., 
Скребцов Б.І., 
Медулич Т.М.,  
Масловський М.М., 
Грищенко Д.В., 
Литвин А.М. - 
волонтери, 
педагоги, лідери 
ДГО Києва 

Патріотично-виховна частина проекту. 
Мітинг вшанування памяті Героям Крут, покладання квітів. 
Вечірні гутірки біля вогнища. Розповіді учасників АТО, УБД. 

Вересень  Паламарчук Н.В. – 
волонтер, психолог 

Формування громадянської позиції. Правова освіта дітей: навчання дітей 
безпосередньо в час виконання проекту (законодавство, проведення 
зборів, статутна документація ДГО тощо). Написання проектів на 
конкурси. Школа дитячого лідерства. Зустріч з Уповноваженим з прав 
дитини. Навчання вести дебати. Навчання документообігу в ДГО. Бесіди 
з вивчення прав дитини, вміння користуватись та відстоювати свої 
конституційні права. Формування на демократичних засадах Дитячої 
громадської ради Києва.  

Вересень  Масловський С.М. – 
волонтер, педагог 
Ожга І.Д. – 
волонтер, психолог 
Задорожняк Н.М. - 
педагог 

Завершальний етап. Виготовлення фотостендів, фотоальбомів, 
відеодисків, узагальнення та розповсюдження досвіду виконання 
проекту. Розміщення інформації в мережі інтернет. Здача звітів. 

Вересень-
жовтень 

Стефанович З.О. –  
керівник Спілки 

 
 

3.6. Очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проекту. 
 Проведена Школа громадянського виховання дітей з залучення до 300 дітей, 15 ДГО. 
 Діти, навчені відстоювати свої дитячі громадянські права (до 200 осіб). 
 Створені нові дитячі громадські організації (пакети статутних документів) (2-3 ДГО). 
 Проведена зустріч дітей – учасників Школи, з Уповноваженим Президента з прав дитини. 
 Вшановані Герої Крут та Небесна Сотня, покладені квіти, прочитана молитва. 
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 Проведена Школа дитячого лідерства, творчі зустрічі з молодіжними лідерами у спорті, 
підприємництві, політиці, мандрівках. 
 Діти, залучені до виконання санітарно-екологічних робіт на території Гідропарку, виконане 
прибирання території (300 осіб). 
 Оздоровлені, навчені основам туризму та різним активностям на природі діти. Загартоване 
здоров’я, набуті навики виживання в природних умовах, набута культура спілкування з 
природою (300 осіб). 
 Публікації в пресі, в мережах інтернет (Фейсбук, ВКонтакті, Мой мир, Однокласники), на 
сайтах. Виготовлена та презентована в школах, Будинках дитячої творчості наглядна продукція, 
яка пропагує активний здоровий спосіб життя, національно-патріотичне виховання дітей. 
 

3.7.Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект. 
 

Якісні показники Кількісні показники 
Діти  віком 9-14 років 400 
Сім'ї (батьки з дітьми віком до 9 років) 20 
Залучені учасники: супроводжуючі, лікарі, медсестри, тренери, педагоги, 
психологи, вожаті, інструктори шкільного туризму, діячі культури, охоронці 30 

Разом: 450 
 
 

3.8. Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту. 
Інформація про хід та результати виконання проекту буде розміщена в мережі Інтернет. 
 

 

3.9. Організації, які планується залучити до участі у реалізації проекту. 
 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА). Київ, вул. 
Хрещатик, 50Б. 
 Громадська організація «Дитячий альпійський рух Києва”. Київ, вул. Ак. Кіпріанова, 2. 
Стефанович О.В. 067-975-88-25. Вірьовочні парки, техніка туризму. 
 ДГО “Юні друзі лісу”. Київ, вул. Якуба Коласа, 23А. Грищенко Д.В. – керівник організації, 
інструктор шкільного туризму, Майстер спорту. Тел. /050/ 911-37-27. Волонтерські кадри. 
 ВДГО “Дитяча автошкола”. Київ, вул. Генерала Наумова, 41, кв. 33. Родошович М.Ф. – 
заступник Голови правління. Тел. /066/ 037-13-14. Волонтерські кадри. Автосправа. 
 ВДГО “Велика Ведмедиця”. Київ, вул. А. Бубнова, 5. Кондюк О.Т.– керівник організації. 
/067/ 270-47-83. Волонтерські кадри, методичне забезпечення. 
 ВДГО “Клуб «Шкіряний м’яч»”. Київ, вул. Генерала Наумова, 41, кв. 33. Волочан О.М.– 
Голова правління. Тел. /095/ 737-13-92. Волонтерські кадри. Ігри на стадіоні. 
 ВДГО “Вершина”. Київ, вул. Якуба Коласа, 23А. Кузишина І.Р. – керівник організації, 
інструктор шкільного туризму, педагог. Тел. /067/ 442-88-33. Волонтерські кадри. 
 ДГО “Розовий Слон”. Київ, пр. Свободи, 38, кв 170, Київ, 04215. Кадин-Фесенюк Н.П. – 
керівник організації, художник. Тел. /097/ 422-12- 99. Волонтерські кадри, програма творча. 
 ДГО “Ірбіс”. Київ, вул. А. Бубнова, 5. Паламарчук Н.– волонтер організації, /066/ 726-98-94. 
Патріотично-виховна складова заходу, факельна хода, покладання квітів, прийом в скаути. 
 ДГО «Дитячий клуб «Іскра». Київ, вул. Брестська, 26. Масловський С. М. /067/ 929-87-16. 
 ДГО «Федерація айкі те гатана рю України». Москаленко Ю.В. 067-747-62-12. 
 ДГО “Вальдорфська школа”. Київ, пр. Свободи, 38, кв 170, Київ, 04215. Ожга-Масловська 
І.Д. – керівник організації. Тел. /067/ 596-95-38. Волонтерські кадри, програма творча. 
 
 

3.10. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту. 
 

Джерела фінансування %% Розмір, грн. 
1. Власні кошти організації (цільові членські внески) 29% 81000 
2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київради (КМДА). 71% 198500 

 
 

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

 

Проживання учасників проекту, у відповідності до статутного скаутського напрямку 
діяльності, відбувається в природних умовах (польові умови). Приватні підприємці (КВЕД 55.90) 
забезпечують проживання в тимчасових молодіжних (туристичних) таборах, обладнаних 
каркасними наметами, спальними мішками/одіялами, каріматами; місцями вживання їжі, миття 
посуду, туалетами, засобами збору та утилізації сміття тощо. По табору проведено 
електромережу для освітлення туалетів, наметів, головного входу, зарядки телефонів. Територія 
наметових скаутських таборів огороджується та охороняється на час перебування дітей. 
Волонтери здійснюють цілодобове чергування та постійний зв’язок з місцевими підрозділами 
поліції, медпунктом.  

Харчування учасників у польових умовах забезпечують приватні підприємці (КВЕД 56.21), 
а також частково дорослі волонтери за активної участі дітей для здійснення навчального процесу 
(навчання дітей самостійно готувати їжу, мити посуд, утилізувати харчові та побутові відходи. 

Оренда обладнання необхідна для гарантування безпеки учасників під час проведення 
заходів, навчання (майстер-класи) та повноцінного заповнення дозвілля та активного відпочину 
на природі (забезпечують суб’єкти підприємницької діяльності з КВЕД 77.29). Заходи проекту 
проводяться в екстремальних природних умовах: на воді, в лісі, являють собою майстер-класи з 
навчання та вдосконалення вмінь з видів спортивної активності: їзда на велосипеді, слеклайн, 
стрільба з лука та пневматичної зброї. Велосипеди, луки зі стрілами, байдарки необхідні для 
організації повноцінного активного відпочинку дітей на природі та оволодіння початковими 
навиками велоспорту, стрільби з лука, греблі. В комплект з луками входять засоби захисту, 
стрілоуловлювачі, мішені, обмежувальна сітка. Для водних етапів проекту необхідні каяки, 
байдарки, яхти, серфи, рятувальні жилети, весла, палатки, тенти. Бівуачне спорядження та 
кострове обладнання необхідні на всіх етапах проекту. Генератори необхідні для забезпечення 
табору світлом, звукопідсилююча апаратура, сцена, п’єдестал, проведення конкурсів, художньої 
самодіяльності, оголошень, лінійок, дискотек, зарядки телефонів (постійний зв'язок дітей з 
батьками). Квадроцикли необхідні для навчання дітей правилам дорожнього руху, основам 
водіння, конкурсу юних регулювальників ДГО «Дитяча автошкола». 

Кількість, орієнтовна ціна обладнання (туристичного спорядження) та необхідний час його 
використання представлені в таблиці розділу 4 із розрахунку на вказану кількість учасників. 

 

6. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації 
проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації) 
 

 Матеріально-технічна база організації. 
Матеріально-технічна база Спілки ДГО Києва складається із оргтехніки: комп’ютери, 

принтери, сканери, телефони, факси. У ДГО є підключення до мережі інтернет. Для проведення 
заходів Спілка використовує матеріальну базу інших дитячих громадських організацій, зокрема 
ГО «Дитячий альпійський рух Києва», ДГО “Дитячий клуб «Іскра”, ВДГО «Морські скаути 
України» та ін. 
 

 Кадрове забезпечення. 
Кадровий волонтерський потенціал організації – інструктори шкільного туризму, педагоги,  

тренери з різних видів спорту (альпінізм, східні єдиноборства, гребля на байдарках, парусний 
спорт, стрільба, спортивне орієнтувапння). 

Керівник організації – Стефанович Захар, має досвід туристичних подорожей та сходжень 
на вершини в горах Криму, Карпат, Кавказу; Кандидат у майстри спорту з фрістайлу.  

Керівник проекту Стефанович Олександр – інструктор-методист з альпінізму, Кандидат у 
майстри спорту, 10-річний досвід роботи керівником гуртка юних альпіністів у Київському 
міському Палаці піонерів та школярів ім. М. Островського, три роки роботи педагогом-
організатором фізкультурно-масової роботи за місцем проживання (ЖЕК-405), освіта вища. За 
активну громадянську позицію, співпрацю та особистий внесок у розвиток дитячого та 
молодіжного руху столиці у 2015 році нагороджений Подякою Управління молоді та спорту 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА; а також Грамотою за вагомий вклад з 
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розвитку туризму та соціально-економічного розвитку населених пунктів, на території 
Пилипецької сільської ради, та з нагоди святкування Дня села Пилипець (Закарпатська область).  

Волонтер проекту Яловчак Тетяна у 2016 році здійснила сходження на найвищу вершину 
світу (Еверест, 8848 м), розгорнула на вершині український вишиваний рушник. За рік після 
сходження Т.Яловчак провела десятки зустрічей з дітьми в школах, спортивних клубах, брала 
участь в зльотах дитячих громадських організацій та є прикладом для дітей та молоді України у 
формуванні здорового активного способу життя.  

Волонтер (інструктор) проекту Киричек Павло – Майстер спорту з альпінізму, інструктор-
методист з альпінізму ІІ категорії, звання «Сніговий барс» присвоєно за сходження на п’ять 
вершин висотою понад 7.000 метрів. П. Киричек – член національної збірної команди України з 
альпінізму. 

 Волонтер проектів Спілки ДГО Києва Копійка Юлія Володимирівна – педагог, психолог, 
має стаж роботи з дітьми понад 15 років, два роки працює з дітьми учасників АТО Деснянського 
району Києва.  

Волонтер проекту, лідер ДГО «Вальдорфська школа» Ожга-Масловська І.Д. – педагог, 
психолог, має стаж роботи з дітьми понад 20 років. Волонтери Чикалов І., Кадин-Фесенюк Н.П., 
Масловський С.М. – досвідчені педагоги, мають багаторічний стаж роботи в скаутських таборах 

Волонтер проекту, лідер ВДГО «Морськів скаути України» Унковський Олександр – доктор 
богословія, кандидат архітектури, морський офіцер, учасник АТО (капелан), має державні 
нагороди. 

 
 

5. Інформація про дяльність інституту громадянського суспільства 
 

 Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування 

У 2016 році Спілка ДГО «КМК ДГО» використала 75000 грн. з бюджету Києва на 
виконання проекту «Літній табір для дітей учасників АТО». В 2017 році Спілка 
реалізувала аналогічний проект з фінансовою бюджетною підтримкою 65000 грн. 
Залучення дітей учасників АТО до заходів дитячого громадського руху має велике 
значення, поєднує активності на природі (лісове урочище на березі Чорного моря) з 
громадянським вихованням дітей. 
 

 Джерела фінансування 
Джерелом фінансування Спілки ДГО «КМК ДГО» є членські та цільові внески дитячих 
громадських організацій, фінансова допомога КМДА на проведення заходів (проектів), 
які ставали переможцями міських конкурсів 
 

 Матеріально-технічна  база  та  кадрове  забезпечення 
Більшість ДГО, які є членами Спілки, мають оргтехніку для ведення поточної діяльності 
(компютери, факси, принтери, ксерокси тощо), адаптовані в мережу Інтернет. Кадри 
Спілки ДГО – це волонтери, вожаті, які за основною роботою є вчителями шкіл міста, 
також інструктори з туризму (інструктори шкільного туризму), інструктори та тренери з 
окремих видів спорту (айкідо, альпінізм, сноубординг, лижи, ушу, кайдзенки, спортивне 
орієнтування тощо) високої кваліфікації з багаторічним досвідом роботи.  

 
Голова Правління Спілки ДГО Києва 
"Київський міський комітет дитячих громадських організацій" 
 

 ________           Стефанович З.О. 
М.П. 

 



 
 

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту  «Школа громадянського виховання дітей»    2018 р.     (в грн.) 

Назва статті витрат на виконання проекту Розрахунок витрат 
Сума коштів,  
очікувана з 

бюджету Києва 

Сума коштів з 
інших джерел 

Власний 
внесок 

організації 

Загальна сума 
коштів на вико-
нання програми 

Витрати на  проживання, харчування учасників заходу     
Витрати на проживання учасників 100 осіб х  160 грн. х 3 дні = 48000 грн. 48000  0 48000 
Витрати на харчування учасників 100 осіб х  60 грн. х  3 дні = 18000 грн. 18000  0 18000 
Витрати на харчування учасників 100 осіб х  90 грн. х  3 дні = 27000 грн. 0  27000 27000 
Витрати на харчування учасників 300 осіб х  60 грн. х  2 дні = 36000 грн. 36000  0 36000 
Витрати на харчування учасників 300 осіб х  90 грн. х  2 дні = 36000 грн. 0  54000 54000 

Всього по статті: 102000  81000 183000 
Оренда обладнання:     
Апаратура звукова в комплекті (колонки з 
кабелями, підсилювач, мікрофони дистан., пульт) 1 компл. х 3000 грн. х 3 дні = 9000 грн. 9000  0  

Електрогенератор 5 кВт + 10 л палива 2 шт х 500 грн. х 3 дні = 3000 грн. 3000  0  
Сцена 1 шт х 2000 грн. х 3 дні = 6000 грн. 6000  0  
Велосипеди 20 шт х 100 грн. х 3 дні = 10000 грн. 10000  0  
Шлеми захисні 20 шт х 20 грн. х 3 дні = 1200 грн. 1200    
Байдарки з веслами та рятув. жилетами 10 шт х 120 грн. х 3 дні = 3600 грн. 3600  0  
Серф (дошка з парусом) 2 шт х 100 грн. х 3 дні = 600 грн. 600  0  
Яхта (весельний ял) 1 шт х 500 грн. х 3 дні = 1500 грн. 1500    
Лук з комплектом стріл, захист, мішені 10 шт х 150 грн. х 3 дні = 4500 грн. 4500  0  
Гвинтівка пневматична 10 шт х 150 грн. х 3 дні = 4500 грн. 4500  0  
Тролей (10 мм з поліспаст.системою) 4 шт х 500 грн. х 3 дні = 6000 грн. 6000  0  
Екран мобільний 1 шт х 500 грн. х 3 дні = 1500 грн. 1500  0  
Проектор мультимедійний 1 шт х 600 грн. х 3 дні = 1800 грн. 1800  0  
Вірьовочний парк (етап: 2 “дерева”) 4 шт х 4 ет. х 100 грн. х 7 днів =11200 грн. 11200  0  
Столи 40 шт х 10 грн. х 3 дні = 12000 грн. 12000  0  
Стільці 200 шт х 10 грн. х 3 дні =  6000 грн. 6000  0  
Виставкові стенди з планшетом 1 х 1,5 м 10 шт х 20 грн. х 3 дні = 600 грн. 600  0  
Намет «зірочка» 2 шт х 400 грн. х 3 дні = 2400 грн. 2400  0  
Квадроцикл дитячий 2 шт х 500 грн. х 3 дні = 3000 грн. 3000  0  
Вірьовочний парк (етап: 2 “дерева”) 12 шт х 100 грн. х 3 дні = 3600 грн. 3600  0  
Подовжувачі з розетками 20 шт х 10 грн. х 3 дні = 600 грн. 600  0  
Система «старт-фініш» (спорт. орієнтування) 1 шт х 700 грн. х 3 дні = 2100 грн. 2100  0  
Слеклайн (15 м, натяжний механізм) 6 шт х 100 грн. х 3 дні = 1800 грн. 1800  0  

Всього по статті: 96500  0  
Разом на проект: 198500  81000 279500 

 






