
ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о.заступника директора 
Департаї^нту суспільних комунікацій

Київської міської

•О.Кам’янський 
Л. 2018 року

про виконання договору

Громадська організація «Благодійна організація «Благодійний фонд «Фонд 
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні»

Проект «Юридична клініка управителя багатоквартирним будинком» 
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 к у л ь т у р и .

2. Основні заходи виконання проекту
№
з/п

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

1 2 3 4

1.
Проведення виїзних 
навчальних практик з 

будинковими спільнотами

Прибудинкові території 
і майдачики і Травень-вересень

2.

Проведення тренінгових 
занять з будинковими 
ініціативними групами

Вул.О.Ольжича.29 
Вул.Теліги, 43 ' Щотижнево

1
3.

і

Індивідуальні юридичні 
консультації та юридичний 

супровід питань з 
управління 

багатоквартирними 
будинками

Вул.О.Ольжича.29 Травень-вересень

3. Учасники проекту
Кількість

№
з/п

• Назва 
Проекту 
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 
кожному етапі 

Проекту

Категорії
учасників

учасників Проекту, 
які беруть 

безпосередню 
участь у Проекті, і 

видатки, на 
утримання (або 

часткове 
утримання) яких

Кількість
учасників,
охоплених
Проектом



фінансуються за 
рахунок коштів 

міського бюджету
1 2 3 4 5 6
1. Навчальні

практики
Корабльов О.А. 

Луніна Т.В.
Жителі

будинків 2 500

2. Тренінгові
заняття Мицканюк І.П.

Члени
ініціативних

груп
2 120

3. Юридичні
консультації Мицканюк І.П. Жителі

столиці 2 320

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
- - - -

5. Залучені фахівці
№
з/п

Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 
залучених спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4

- - - -

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

1

Проведення 
виїзних 

навчальних 
практик з 

будинковими 
спільнотами

Понад 500 
учасників

Відсутні Добре

2

Проведення 
тренінгових занять 

з будинковими 
ініціативними 

групами

120 учасників Відсутні Добре

Індивідуальні



юридичні 
консультації та

3
юридичний 

супровід питань з 
управління 

багатоквартирними 
будинками

Понад 320 чоловік Відсутні Добре

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

1 198670-00 198660-00 42500-00

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

- - - -

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількість

Місце 
розповсюдження 

та категорії 
населення, які їх 

отримали
1. Листівка А4 Наші послуги Інформ.-

пізнав.
20.0 Мешканці

будинків
2. Буклет

А4,2фальця
Складова
тарифу

Інформ.-
пізнав.

5.0 Мешканці
будинків

3. Буклет 
А4,фальц А5

Якість життя у
Вашому
будинку

Інформ.-
пізнав.

5.0 Мешканці
будинків

4. Листівка 45 ОСББ Інформ.-
пізнав.

5.0 Мешканці
будинків

5. Листівка А4 ОСН Інформ.-
пізнав.

5.0 Мешканці
будинків

6. Папка А4 “ Практична 1,0 Члени ініціат. 
груп



11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:
- За результатами реалізації проекту 50 будинкових громад працюють по програмі 
створеннятбудинкових комітетів в формі ОСН;
- Продовження роботи по проблемах, поставлених в проекті, буде продовжено за 
сприяння новоствореної ГО «Юридична клініка управителя багатоквартирним 
будинком»

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

виміру Значення

1 Загальна кількість дотичних до проекту жителів Чол.. 940

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності):

Керівник ІГС «Грома, 
фонд

Україні»

2018

ція «Благодійна організація «Благодійний 
я місцевому самоврядуванню в 

Мицканюк І.П.


