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Підсумковий ЗВІТ 

про виконання договору 24К-2018 від 01.08.2018 року 
Громадська організація «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними

обмеженнями «Студія ДІМФО»
Проект «Все можливо, коли об’єднатися разом»

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, 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 Проведення мистецького 
заходу «Все можливо, 
коли об'єднатися разом»

Колонна зала 
Київської міської 
ради

06.09.2018

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

1
Проект «Все 
можливо, коли 
об’єднатися 
разом»

ГО «Творче 
об’єднання 

дітей і молоді 
з фізичними

Діги і молодь 
з інвалідністю

200 260



обмеженнями
«Студія

ДІМФО»
2

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

1 Проведення мистецького 
заходу «Все можливо, коли 

об’єднатися разом»

Особи з інвалідністю, 
депутати, представники 

виконавчої влади, 
спеціалісти, що 

працюють з особами з 
інвалідністю, спонсори 
громадської організації

130

5. Залучені фахівці
№
з/п

Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 
залучених спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4

1

Закупка необхідного 
обладнання та матеріалів 

для підготовки та 
проведення заходу.

Спеціалісти 
громадської організації 
ТО «Студія ДІМФО»

5

2
Підготовка концертної 

програму за участю дітей 
та молоді з інвалідністю

Викладачі дитячої 
творчої студії дітей і 
молоді з інвалідністю

5

3

Підготовка та оформлення 
виставки творчих робіт 

дітей та молоді з 
інвалідністю

Викладачі дитячої 
творчої студії дітей і 
молоді з інвалідністю

6

4
Проведення мистецького 

заходу «Все можливо, 
коли об’єднатися разом»

Працівники ТО «ТО 
«Студія ДІМФО», 

волонтери, 
звукорежисери КМДА

20

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

1 Підприємство «БАІКОМ» всеукраїнської громадської організації «Творче 
об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»
2. АТ «Завод Оболонь»

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

Закупка 
необхідного 
обладнання та 
матеріалів для 
підготовки та 
проведення заходу

Всі матеріали та 
обладнання 
закуплені 

відповідно до 
кошторису витрат 

на виконання 
проекту в 

повному обсязі

Виконано в 
повному 

обсязі
100%

2

Підготовка 
концертної 
програми за участю 
дітей та молоді з 
інвалідністю

Підготовлена 
концертна 

програми за 
участю дітей та 

молоді 3 
інвалідністю

Виконано в 
повному 

обсязі
100%

3

Підготовка та 
оформлення 
виставки творчих 
робіт дітей та 
молоді 3 
інвалідністю.

Оформлено та 
проведено 

виставку творчих 
робіт дітей та 

молоді 3 
інвалідністю

Виконано в 
цовному 

обсязі
100%

4
Інформування 
громадськості про 
проведення заходу

Підготовлено 
афіші та 

запрошення. 
Інформація про 

захід 
опублікована а 

соціальних 
мережах

Виконано в 
повному 

обсязі
100%

5

Проведення 
мистецького 
заходу «Все 
можливо, коли 
об'єднатися разом» 
в приміщенні 
Київської міської 
державної 
адміністрації.

Проведено 
мистецький захід 

«Все можливо, 
коли об’єднатися 

разом» в 
приміщенні 

Київської міської 
державної 

адміністрації.

Виконано в 
повному 

обсязі
100%

6
Підготовка
інформаційних

Підготовлено
інформаційні

матеріали:

Виконано в 
повному 

обсязі
100%



матеріалів щодо буклети,
проведення заходу. календарі з

роботами осіб з 
інвалідністю -  

_____________________ учасників заходу
т

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання 11 зоекту

№
з/п

Сума виділених 
' бюджетних коштів 

(гри)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених кош тів 
громадською 

організацією (грн)
1 2 3 4

1 134 000,00 134 000,00
45 655,00

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

№
з/п

Назва ЗМІ/теле- 
радіоканалу

Рівень
розповсю
дження

(всеукраїн
ський,

місцевий,
районний,

видання
об’єднань
громадян
(недержав

них
організаці

й,
політични 
х партій)

Назва публікації 
(програми)

Дата
Публікації

(ефіру)

1 2 3 4 5

1

Інформація про 
проведення заходу 

розміщена в Інтернет 
мережі

Всеукраїн
ськиий

ЬПрз://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/
8ШсІіоОІМРО/

10.09.2018

2
Створення фотоальбому 
про проведення заходу

Всеукраїн
ський

Ь П р з : //\¥ \\'\\'. і а се Ь о о к . с о пі / 
р§/8іис1іоОІМР О/рйоІоз/?Іа 
Ь=а1Ьит&а1Ьит_ісІ=18682 
58499929319

09.09.2018

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів



№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інф орм анти

0-
методичних
матеріалів

Спрямованість Кількіс
ть

Місце 
розповсюдження 

та категорії 
населення, які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6

1 Буклети Буклет

Інформованість 
громадськості 
про діяльність 
організації та 

проект

1000

Під час проведення 
мистецького 
заходу «Все 

можливо, коли 
об’єднатися разом» 

та інших заходів, 
що проводяться 

організацією

2
Настільний
перекидний

календар

«Все
можливо,

коли
об’єднатися

разом»

Популяризація 
творчості дітей 
та молоді з 
інвалідністю

500

Під час проведення 
мистецького 
заходу «Все 

можливо, коли 
об’єднатися разом» 

та інших заходів, 
що проводяться 

організацією

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:

Проект спрямований на поліпшення культурного та творчого розвитку людей з 
інвалідністю, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, розкри ття їх творчого 
потенціалу та сприяння його подальшому зростанню, виховання толерантного 
ставлення до осіб інвалідністю та популяризації діяльності громадських організацій. 
Мистецький захід «Все можливо, коли об’єднатися разом» проведено до 20-річчя 
громадської організації «Творче об'єднання «Студія ДІМФО».

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

Показники
Одиниця

виміру
Значення

1 Проведено мистецький захід «Все 
можливо, коли об’єднатися разом»

1

Розкриття творчого 
потенціалу дітей та 

молоді 3 
інвалідністю, 

сприяння його 
зростанню.


