
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.заступника директора Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого

Громадська організація «Футбольна асоціація жінок міста Києва» 
Проект «Молодіжний центр комунікацій»

Проект виконано відповідно до наказу Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 30.03.2018 № 32 «Про фінансування переможців міського 
конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада».
1. Заходи Проекту спрямовано на виконання напрямків:
- сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування 
громадянської культури:

- сприяння реалізації заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного 
та просвітницького розвитку жителів м. Києва.

2. Основні заходи виконання проекту
№
з/п

Заходи (завдання) Проекту 
(форма їх організації) Місце реалізації Строки реалізації

1 2 3 4

1

Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Мін’юст, зала засідань 24 травня

2 ,

Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Мін’юст, зала засідань 06 червня

3

Зустріч з громадою в 
Оболонському районі 
«Районні ради: 
відновлення, реальність, 
перспективи»

Оболонська РДА, актова 
зала 24 жовтня

4

Засідання за круглим 
столом «Водна стратегія: 
Новий етап водного 
господарства Києва»

Оболонська РДА, актова 
зала

29 жовтня



Засідання за круглим
5 столом «Спортивна 

інфраструктура 
Оболонського району»

Оболонська РДА, актова 
зала

ЗО жовтня

3. Учасники проекту

№
з/п

Назва
Проекту
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 
кожному етапі 

Проекту

Категорії
учасників

Кількість 
учасників 

Проекту, які 
беруть 

безпосередню 
участь у 

Проекті, і 
видатки, на 

утримання (або 
часткове 

утримання) 
яких 

фінансуються 
за рахунок 

коштів 
міського 
бюджету

Кількість
учасників,
охоплених
Проектом

1 2 3 4 5 6
Семінар- 
тренінг 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Гончарук В.В.

Молодь ВНЗ, 
представники 
ГО, посадові 

особи

80 80

Семінар- 
тренінг 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Гончарук В.В.

Молодь ВНЗ, 
представники 
ГО, посадові 

особи

80 80

Зустріч 3 
громадою в 
Оболонському 
районі 
«Районні 
ради:
відновлення,
реальність,
перспективи»

Гончарук В.В.

Жителі
Оболонського

району,
посадові

особи,
молодь,

представники
ГО

50 50

Засідання за 
круглим 
столом 
«Водна

Гончарук В.В.

Жителі
Оболонського

району,
посадові

50 50



стратегія: 
Новий етап 
водного 
господарства 
Києва»

особи,
молодь

Засідання за
круглим столом
«Спортивна
інфраструктура
Оболонського
району»

Гончарук В.В.

Жителі
Оболонського

району,
посадові

особи,
молодь

50 50

4. Особи, запрошені до участі у виконанні Проекту (якщо вони не входили до складу
учасників Проекту)
№
з/п

Назва етапу 
Проекту Категорії запрошених Кількість запрошених

1 2 3 4
Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Молодь ВНЗ, посадові 
особи 80

Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Молодь ВНЗ, посадові 
особи 80

Зустріч з громадою в 
Оболонському районі 
«Районні ради: 
відновлення, реальність, 
перспективи»

Жителі Оболонського 
району, посадові особи, 

молодь
50

Засідання за круглим 
столом «Водна стратегія: 
Новий етап водного 
господарства Києва»

Жителі Оболонського 
району, посадові особи, 

молодь
50

Засідання за круглим 
столом «Спортивна 
інфраструктура 
Оболонського району»

Жителі Оболонського 
району, посадові особи, 

молодь
50

5. Залучені фахівці
№
з/п

Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 
залучених спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4
Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Викладачі НАДУ, 
тренери 4



Семінар-тренінг 
«Молодіжна політика в 
столиці»

Викладачі НАДУ, 
тренери 4

Зустріч з громадою в 
Оболонському районі 
«Районні ради: 
відновлення, реальність, 
перспективи»

Голова комітету ГР при 
КМДА з питань 
суспільних 
комунікацій, 
децентралізації, 
самоврядування та 
агломерації , Голова ГР 
при Подільській РДА 
Тарас Білінський;

Член Комітету з питань
суспільних
комунікацій,
децентралізації,
самоврядування та
агломерації Андрій
Подзега;

Експерт з питань 
самоврядування, член 
ініціативної групи 
місцевої ініціативи 
щодо призначення 
виборів до районних 
рад Олександр 
Савченко;

Г олова виконавчого 
комітету спілки ЖБК та 
ОСББ Деснянського 
району міста Києва 
Віктор Ходаківський;

Депутат КМР, член 
Постійної комісії КМР з 
питань місцевого 
самоврядування, 
регіональних та 
міжнародних зв’язків 
Сергій Гусовський

5

Засідання за круглим 
столом «Водна стратегія: 
Новий етап водного 
господарства Києва»

Юсипенко Олег 
Михайлович 
виконуючий обов’язки 
генерального директора

3



КП «Плесо»;
Мар'яна Гінзула 
представник КП 
«Плесо»;
Коваленко Олексій 
Лелевич -  голова ГО 
«Форум розвитку 
громадянського 
суспільства», лідер 
Київської громадської 
платформи неурядових 
організацій

Засідання за круглим 
столом «Спортивна 
інфраструктура 
Оболонського району»

Представник відділу у 
справах сім'ї, молоді та 
спорту та інших 
профільних
структурних підрозділів 
Оболонської 
райдержадміністрації; 
Представник 
департаменту Молоді та 
спорту КМДА; 
Депутати, представники 
профільних комісій 
Київради;
Представники команд 
проектів Громадського 
бюджету, що були 
успішно підтримані та 
реалізовані;
Експерти, представники 
ініціативних груп, що 
опікуються проблемами 
водного господарства; 
Представники 
райдержадміністрації

13

6. Організації, які виступили партнерами під час виконання Проекту (здійснення 
заходів):
- ГО «Форум розвитку громадянського суспільства»

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)



№
з/п

Опис та перелік 
завдань 
Проекту

Результативні показники 
Проекту (кількісні та 

якісні)

Причини 
невиконання 

умов 
договору в 

повному 
обсязі або 

частково (у 
разі 

потреби)

Оцінка рівня 
заінтересованості 
та задоволеності 
потреб цільової 
аудиторії, на яку 
спрямовувався 

Проект

1 2 3 4 5

Семінар- 
тренінг 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Протягом реалізації 
проекту проводилися 
семінари, круглі столи 
щодо визначення 
основних завдань Центру, 
його мети та предмету 
діяльності.
Під час семінару 
обговорювалися актуальні 
проблеми діяльності 
Центру та шляхи їх 
вирішення. Крім того, 
напрацьовано резолюції 
та пропозиції, які передані 
керівництву району та ГР 
району для врахування в 
роботі.

-

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
молоді темою 

створення 
Центру

Семінар- 
тренінг 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Протягом реалізації 
проекту проводилися 
семінари, круглі столи 
щодо визначення 
основних завдань Центру, 
його мети та предмету 
діяльності.
Під час семінару 
обговорювалися актуальні 
проблеми діяльності 
Центру та шляхи їх 
вирішення. Крім того, 
напрацьовано резолюції 
та пропозиції, які передані 
керівництву району та ГР 
району для врахування в 
роботі.

-

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
молоді темою 

створення 
Центру

Зустріч 3 
громадою в 
Оболонському 
районі

Напрацювання резолюції 
з питань:
Районні ради в місті 
Києві: поточний стан та

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
жителів району



«Районні ради: 
відновлення, 
реальність, 
перспективи»

законодавча основа;
Шлях до відновлення 
районних рад; 
Територіальна громада. 
Взаємодія громади між 
собою та органами влади; 
Перспективи районних 
рад в місті Києві.

вказаною темою

Засідання за 
круглим 
столом «Водна 
стратегія: 
Новий етап 
водного 
господарства 
Києва»

Ознайомлено жителів
Оболонського району,
представників
громадської ради при
Оболонський
райдержадміністрації,
експертне
середовище,представників 
громадських організацій, 
ОСН та інших 
заінтересованих осіб із 
Водною стратегією Києва. 
На прикладі 2 водних 
об'єктів Оболонського 
району показано яким 
чином практично може 
бути імплементована 
Водна стратегія Києва.

-

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
жителів району 

вказаною темою

Засідання за
круглим столом
«Спортивна
інфраструктура
Оболонського
району»

На виконання резолюції 
круглого столу «Стратегія 
розвитку спортивної 
інфраструктури міста 
Києва: виклики і 
перспективи», що 
відбувся 16.03.18, 
проведено широке 
обговорення перспективи 
розвитку спортивної 
інфраструктури в 
Оболонському районі (в 
т.ч. із інклюзією) із 
залученням мешканців 
Оболонського району, 
представників 
Громадської ради при 
Оболонський 
Райдержадміністрації, 
експертів, представників 
громадських організацій, 
ОСН та інших 
зацікавлених осіб

-

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
жителів району 

вказаною темою



8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання Г роекту

№
з/п

Сума виділених 
бюджетних коштів 

(грн)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів 
громадською 

організацією (грн)
1 2 3 4

199 000,00 199 000,00
100 000,00

9. Інформаційна підтримка Проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, 
примірники інформаційних матеріалів)

№
з/п

Назва
ЗМІ/теле-

радіоканалу

Рівень розповсюдження 
(всеукраїнський, місцевий, 

районний, видання об’єднань 
громадян (недержавних 

організацій, політичних партій)

Назва
публікації
(програми)

Дата
публікації

(ефіру)

1 2 3 4 5

Сайт
Оболонської

РДА

Районний 
сайт ЬПр8://оЬо1оп.куіУСІІу.§оу.иа

Інформація
Щ ОДО

проведення
заходів

24.05, 
07.06, 25.10, 

31.10, 
01.11.2018 

року

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількість

Місце 
розповсюджен
ня та категорії 

населення, які їх 
отримали

1 2 3 4 5 6
Інформацій
на довідка до 
теми 
семінару- 
тренінгу 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Буклети,
листівки

Інформування 
громадськості 
щодо тематики 

заходу

100
Мін’юст, зала 

засідань

Інформацій
на довідка до 
теми 
семінару- 
тренінгу 
«Молодіжна 
політика в 
столиці»

Буклети,
листівки

Інформування 
громадськості 
щодо тематики 

заходу

100
Мін’юст, зала 

засідань



Інформацій
на довідка до 
теми зустрічі 
з громадою в 
Оболонськом 
у районі 
«Районні 
ради:
відновлення,
реальність,
перспективи»

Буклети,
листівки

Інформування 
громадськості 
щодо тематики 

заходу

100
Оболонська 
РДА, актова 

зала

Інформацій
на довідка до 
теми
засідання за
круглим
столом
«Водна
стратегія:
Новий етап
водного
господарства
Києва»

Буклети,
листівки

Інформування 
громадськості 
щодо тематики 

заходу

100 Оболонська 
РДА, актова 

зала

Інформаційна 
довідка до 
теми засідання 
за круглим 
столом 
«Спортивна 
інфраструктур 
а
Оболонського
району»

Буклети,
листівки

Інформування 
громадськості 
щодо тематики 

заходу

100
Оболонська 
РДА, актова 

зала

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:

12. Показники, що характеризують виконання Проекту
№
з/п Показники Одиниця

виміру Значення

В м.Києві зростає кількість активних громадян, які 
направляють свої зусилля на покращення умов 
проживання мешканців столиці.

Та їх активність часто згасає, не знаходячи 
підтримку з боку громадськості або органів влади, 
чи просто не можуть самостійно проводити 
системну роботу.

В звя’зку з цим виникає потреба в центрі

5

Має 
велике 

значення 
для 

жителів 
району і 
столиці 
вцілому



комунікацій, де активна молодь може зустрічатись, 
ділитись ідеями, об’єднуватись, отримувати корисну 
інформацію та головне, навчатись як професійно 
готувати свої громадські проекти, щоб вони були 
позитивно сприйнятими з боку мешканців міста та 
підтримані для їх реалізації органами місцевого 
самоврядування.

З метою налагодження конструктивних звязків для 
співпраці представників громадськості з органами 
влади, даний центр буде співпрацювати зі 
структурним підрозділом Оболонської районної 
адміністрації по зв’язкам з громадськістю та 
Департаментом суспільної комунікації Київської 
міської державної адміністрації.

Протягом реалізації проекту проводилися семінари, 
круглі столи щодо визначення основних завдань 
Центру, його мети та предмету діяльності.
Під час заходів обговорювалися актуальні проблеми 
району та шляхи їх вирішення. Крім того, 
напрацьовано резолюції та пропозиції, які передані 
керівництву району та ГР району для врахування в 
роботі.

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності): 
- відсутні

Голова ГО
«Футбольна асоціація жінок міст:
Києва»


