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Інституту громадянського суспільства 
Громадська організаціжДеснянська Січ»

ПроектсЯародні скарби>
Проект виконано відповідно до наказу Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 15.05.2018 № 47 «Про фінансування переможців міського конкурсу 
проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада».
1. Заходи Проекту спрямовано на виконання напрямків:
- сприяння реалізації заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, к у л ь т у р н о г о  

та просвітницького розвитку жителів м.Києва.

2. Основні заходи виконання проекту
№
з/п

Заходи (завдання) Проекту 
(форма їх організації)

Місце
реалізації

Строки
реалізації

1
Сприяння реалізації заходів, спрямованих на 
поліпшення спортивного, культурного та 
просвітницького розвитку жителів м. Києва, а 
саме: Реалізація проекту, який передбачає
ремонт підлоги в приміщенні 137, 47 м кв., 
згідно з Договором оренди № 942 від 17.09.2017 
року " про передачу майна територіальної 
громади м. Києва в оренду", надасть можливість 
ГО "Деснянська Січ" надалі займатись розвитком 
та популяризацією позашкільної освіти в 
Деснянському районі, організовувати безоплатне 
дозвілля для усіх бажаючих членів громади 
району в гідних умовах.

м.Київ
вул.

Будищанська,3
28.07.2018

З.У часники проекту

№
з/п

Назва
Проекту
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 
кожному етапі

Категорії
учасників

Кількість 
учасників 

Проекту, які

Кількість
учасників,
охоплених



♦

_ Проекту . • - *

» ; ч» *"■• • ■* »
• * •

ч

•

■»•
0»( “

. беруть - 
. 'безпосередню' 
'участь у Проекті-, і- 

'видатки, на* * 
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утримання)яких 
фінансуються за 
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міського бюджету
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1 2 3 4 5 6

1
Закупка

матеріалів
Сатановська

О.Є.

Департамент
суспільних

комунікацій
Виконавчого

органу

КМДА

Інститут
громадянського

суспільства
Підрядна

організація

3 юридичних 
Особи

56 089,00 грн

4500 осіб

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

ТОВ " Вітас" будівельники 2

6. Організації, які виступили партнерами під час виконання Проекту (здійснення 
заходів) ТОВ " Вітас"  ̂ -,р\р 26004052753146 в ПАТ КБ "ПРИВАТ
БАНК" м. Київ МФО 300711; ІПН • ' ,  свідоцтво ПДВ № 200043435,
ліцензія АЕ №640568 від 08.06. 2015 р. Юридична адреса : 01032, м. Київ, вул . 
Вокзальна, 1, т/ директор Романюк Р.Р.

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



№
з/п Опис та перелік завдань Проекту

Результатив 
ні показники 

Проекту 
(кількісні та 

якісні)

Причини 
невиконанн 

я умов 
договору в 

повному 
обсязі або 

частково (у 
разі 

потреби)

Оцінка рівня 
заінтересовано 

сті та 
задоволеності 

потреб 
цільової 

аудиторії, на 
яку

спрямовувався
Проект

1 2 3 4 5

1

1

Проведення ремонтних робіт 
підлоги в приміщенні 137,47 м кв., 
зідно Договору оренди № 942 від 
17.09.2017року "пропередачу 
майна територіальної громади м. 
Києва в оренду", за адресою: вул. 
Будищанська, 3 для проведання 
дозвілля для дітей та молоді за 
наступними напрямами:

- музично-театральна студія 
«Народні скарби»;

- хореографічний колектив 
"МіріДанс"

- клуб християнськ. етики ;
- кінотеатр вихідного дня
- підготовка до школи;
- образотворче та художньо- 

прикладне мистецтво;
- клуб англійської та 

німецької мови;
- ранній розвиток дітей 

«Колобок»;
- клуб бойових мистецтв
- шахова школа "Дебют"

- студія брейк - дансу
- оздоровлюючи групи для 

дорослих
- безкоштовні розважальні та 

виховні заходи для мешканців 
району;

- залучення інших інститутів 
громадянського суспільства до 
заходів, які проводить ГО 
"Деснянська Січ"

Збільшення 
кількості 

відвідувачів 
До 1500 

дітей та 3000 
дорослих

- високий

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання П]роекту
№
з/п

Сума виділених 
бюджетних коштів

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів 
громадською



(грн) організацією (грн)
1 2 3 4
1 56089,00 грн. 56089, 00 грн 18696,00

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

№ !
з/
п

Назва
ЗМІ/теле-

радіоканал
У

Рівень розповсюдження (всеукраїнський, 
місцевий, районний, видання об’єднань 

громадян (недержавних організацій, 
політичних партій)

Назва
публікації
(програми

)

Дата 
публікаці 
ї (ефіру)

1 ■ 2 3 4 5
•«

1 Соціальні
мережі

В мережі РасеЬоок Татьяна Дольникова 
МігіБапсе

ЬНр://ту\у. ГасеЬоок.сош/егоирз/1383858500822
04/

Народні
скарби

Липень,
жовтень

2018

№ : 
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількіс
ть

Місце 
розповсюдженн 

я та категорії 
населення, які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6

г

1 Рекламні
об'яви

Рекламні 
об'яви, 

Роздатковий 
матеріал 
(буклети, 
флаєри)

Залучення до 
спортивного, 
культурного 

життя 
громадянського 

суспільства

2500.00
2500.00

Деснянський
район

Мешканці
району

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:

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

виміру Значення

1 Збільшення кількості 
відвідувачів центру 
"Народні Скарби"

До 4500 осіб

Покращення умов для дозвілля дітей, 
молоді та усіх бажаючих членів 
громади Деснянського району

2
Підвищилася якість 

наданих послуг якість

Діти отримали можливість займатися 
творчістю в гарних умовах, у 
приміщенні з ремонтом

3
Збільшилася кількість 

культурно-масових Понад 200
Жителі району отримали ще одне 
приміщення з гарними умовами для



1 4

заходів заходів в рік проведення культурно-масових заходів
до свят та подій в районі

13. Перелік додаткових матеріалів (за наяв 

Керівник ІГС «Деснянська Січ»

М.П.
2018 року

ото, відео.

С.В. Сатановський
(ініціали, прізвище)


