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Підсумі
про виконання договору 7К-2018 від 02.05.2018 

Громадська організація «Футбольна асоціація жінок міста Києва» 
Проект «Київ -  столиця чемпіонів»

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

Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу м. Дніпро 30.03.2018р.

2

Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Харків 20.04.2018р.

3 Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Володимир- 
Волинський

12.05.2018р.

4 Участь в Чемпіонаті 
України на «Кубок надій 
ФФУ» м. Плиски

16-17.05.2018р.

5
Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Харків 19.05.2018р.

6
Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу м. Житомир 19.05.2018р.



7 Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Плиски 27.05.2018р.

8 Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Тернопіль
)

жовтень 2018р.

9 Участь в календарній грі 
Чемпіонату України по 
футболу

м. Миколаїв жовтень 2018р.

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
Участь в
календарних
іграх
Чемпіонату 
України по 
футболу (8)

Гончарук В.В.
Учасники
команди,

вболівальники
- Понад 

3000 осіб

Участь в 
Чемпіонаті 
України на 
«Кубок надій 
ФФУ»

Гончарук В.В.
Учасники
команди,

вболівальники
- 500

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



Участь в календарних іграх 
Чемпіонату України по 
футболу

Учасники команди, 
вболівальники Понад 3000 осіб

Участь в Чемпіонаті 
України на «Кубок надій 
ФФУ»

Учасники команди, 
вболівальники 500

5. Залучені фахівці
№
з/п

Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 
залучених спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4
Участь в календарних іграх 
Чемпіонату України по 
футболу (8) тренери 3

Участь в Чемпіонаті 
України на «Кубок надій 
ФФУ»

тренери 3

6. Організації, які виступили партнерами під час виконання Проекту (здійснення 
заходів):

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
Участь в
календарних
іграх
Чемпіонату 
України по 
футболу (8)

Реалізація проекту 
дозволила провести 
заходи направлені на 
здійснення:

підтримки спортивної, 
ініціативної та

-

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
молоді темою 

проекту



обдарованої молоді;

Участь в 
Чемпіонаті 
України на 

«Кубок надій 
ФФУ»

організації
молоді;

ДОЗВІЛЛЯ

створення сприятливого 
середовища для
забезпечення зайнятості 
молоді;

реалізації організаційних 
та спортивних заходів 
щодо підвищення рівня 
здоров'я молоді,
популяризації та
утвердження здорового і 
безпечного способу життя 
та культури здоров'я 
молоді;

мотивація киян до 
спортивних досягнень та 
занять фізичною
культурою, особливо 
дітей, юнацтва та людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями;

забезпечення фахової 
підготовки спортсменів 
вищих категорій;

створення сприятливих 
умов для фахівців галузі 
фізичної культури і 
спорту.

Високий рівень, 
враховуючи 

зацікавленість 
молоді темою 

проекту

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання Проекту

№
з/п

Сума виділених 
бюджетних коштів 

(грн)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів 
громадською 

організацією (грн)
1 2 3 4

184 381,52 184 381,52 76 000,00

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

- - -
-

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількість

Місце 
розповсюдженн 

я та категорії 
населення, які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6

- - - - -

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:

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

виміру Значення

Реалізація проекту дозволи стимулювати участь 
молоді у спортивному житті столиці; 
популяризувати жіночий футбол; приділити увагу 
поширенню уваги суспільства на соціальні 
проблеми та тендерну нерівність, яку зазнають 
дівчата через ставлення суспільства до жіночої 
статі, в тому числі і в спорті.
Крім того, завдяки проекту здійснено заходу 
направлені на:

- підтримку спортивної, ініціативної та 
обдарованої молоді;

- організацію дозвілля молоді;
- створення сприятливого середовища для 

забезпечення зайнятості молоді; 
реалізацію організаційних та спортивних 
заходів щодо підвищення рівня здоров'я 
молоді, популяризацію та утвердження 
здорового і безпечного способу життя та 
культури здоров'я молоді;

- підвищення мотивації киян до спортивних 
досягнень та занять фізичною культурою, 
особливо дітей, юнацтва та людей з 
обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечення фахової підготовки спортсменів 
вищих категорій;

- підвищення тендерної представленості у

9

Має
велике

значення
ДЛЯ

жителів 
району і 
столиці 
вцілому



спорті та громадських спортивних 
організаціях;

- утримання та створення сприятливих умов 
для фахівців галузі фізичної культури і 
спорту.

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

Голова ГО
«Футбольна асоціація жінок міста 
Києва» В.В .Гончарук


