Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
суспільства
Назва проекту
Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект
(словами, зазначити лише один напрямок)

Громадська організація “Веселка
мрій ”
Облаштування А леї “Веселка мрій ”
Реалізація
соціальної
ініціативи,
спрямованої
на
поліпшення
благоустрою
та
природного середовища столиці,
зокрема
жителів
Печерського
району міста Києва
Загальна сума кошторису на здійснення витрат
195 000 грн.
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
145 000 грн.
коштів
Строк реалізації проекту
4 місяці
Прізвище, ім ’я, по-батькові керівника організації,
Кринська-Тонконогова Тетяна
місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail
Вікторівна
Голова правління ГО «Веселка мрій»
01021, м.Київ, Печерський район, вул.
Кловський Узвіз, будинок 20,
квартира 116

Прізвище, ім ’я, по-батькові та посада керівника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

063-632-59-39
tet@visitecinema.com
Кринська-Тонконогова Тетяна
Вікторівна
Голова правління ГО «Веселка мрій»
01021, м.Київ, Печерський район, вул.
Кловський Узвіз, будинок 20,
квартира 116
063-632-59-39
tet@visitecinema.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної
пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;

Громадська організація «ВЕСЕЛКА МРІЙ»
Код:1441476
тел.: + 38 044331 60 50 вул. Кловськийузвіз, буд.№20, оф.116, Київ 01021,Україна
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В ІД О М І С Т Ь
Про склад керівних органів управління Громадської організації
дитячої і молодіжної міжнародної творчості та спорту «ВЕСЕЛКА МРІЙ»

№
п/п

Прізвище, ім'я та по
батькові

Дата
народ
ження

1

КРИНСЬКАТОНКОНОГОВА
Тетяна Вікторівна

2

ТІТАРЕНКО
Людмила Анатоліївна

18 віересня
1958 року

3

ТОНКОНОГОВ
Міхайло Анатолійович

04
листопада
1961 року

4

НУЖНИИ
Володимір Леонідович

26 березня
1966 року

20 грудня
1965 року

Місце постійного проживання,
телефон

01021, м. Київ,
вул. Кловскій Узвіз, буд. 20,
кв 116.,
Печерський р-н.,
Тел.. (063) 632 59 39
49084, м. Дніпропетровськ,
ж/мТополя-2, буд. 37, кв. 56.,
Бабушкинский р-н.,
тел.. (067) 133 34 09
04213, м. Київ,
вул. Приречна, буд. 27-г,
кв. 132.,
Оболоньський р-н.,
тел.. (067)232 34 12
48213 м. Мелитополь
Запорожской обл..,
вул. Казарцева буд.12,

Посада в
організації

Голова Правління

Заступник Голови
Правління

Заступник Голови
Правління

Член Правління

кв 13.,
тел. (067)443 68 47
5

ЗБАНАЦЬКА
Алла Андріївна

10 серпня
1964 року

08112, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, с.
Капітанівка, вул. Соснова, буд.
6, кв. 7.,
тел.(067) 462 15 59

Член Правління

6

СЛИШКО
Олена Олексіївна

05 грудня
1971 року

53400, Дніпропетровська обл.
м. Марганець, вул. Димитрова,
буд. 5, кв. 2.,
тел.( 067) 306 88 04

Член Правління

7

ТОНКОНОГОВ
Володимір
Михайлович

16 січня
1995 року

04213,м. Київ,
вул. Приречна, буд. 27-г, кв.
132.,
Оболоньський р-н.,
тел. (093) 180 63 26

Член Правління

8

ЛИТВІНОВА
Катерина
Станиславівна

10 березня
1966 року

03110 м.Київ
вул.. Преображенська
(Івана Клименка) буд 16, кв. 51,
Солом'янський р-н.,
Тел.. (093) 054 39 69

Член Правління

9

СЛИШКО
Юлія Олегівна

14 грудня
1990 року

53400, Дніпропетровська обл.
м. Марганець, вул. Димитрова,
буд. 5, кв. 2. , (095) 867 33 83

Член Правління

10

РЕНІ
Артур Павлович

9 липня
1972 року

11

КИРИЛОВА
Олена Борисівна

23 жовтня
1975 року

12

прибинський

Сергій Михайлович

26 січня
1965 року

КРОЛЬ Ігор
Анатолійович

24червня
1971року

13

Голова Правління

\\ СH, Brno, Stare Brno, ul.
Anenska 4\3
(+420) 702 961 597
68091, Одеська обл.,
Іллічівський р-н,с.Олександрівка,
вул. Морська, буд. 7.,
(050) 638 6083
01193, м. Київ,
вул..Тверській тупік, буд 6/8 ,
кв 179,
Печерській р-н.,
(099)608 74 31
04114, м. Київ,
вул. Автозаводська, буд. 67,
кв 12.,
Оболонський р-н.,
(093) 570 77 35
01034, м. Київ,
вул.. Ярославов Вал, 14г, кв. 56.,
Шевченковській р-н.,
(067)502 50 37

Член Правління

Член Правління

Член Правління

Член Правління

Т.В. КРИНСЬКА-ТОНКОНОГОВ А

та молодіжної
'^'>кнародної

’ ’^орчісті

Візуальні приклади елементів в офермленні
Алеї
«Веселка мрій»

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів
протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування,
джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом
керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених
до виконання проекту (у разі потреби).

Голова правління
(підпис)

Кринська-Тонконогова
(прізвище, ім ’я, по-батькові)

М.П.
07.02 2018 року

Т

Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект

Облаштування А леї “Веселка м рій”
(назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства
Громадська організація «Веселка мрій»
1. А нотація________________________________________________________
АНОТАПТЯ
Проект

Облаштування А леї “Веселка мрій ”
(назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства
Громадська організація «Веселка мрій»
Головна проблема на розв’язання якої спрямовано проект - це вкрай мала кількість місць
загального користування (скверів, алей тощо) в межах центральної частини Печерського
району, метою функціонування яких є прогулянки дорослих та дітей.
Мікрорайон на перетини вулиць Кловський Узвіз, Гусовського, Московської, Рибальської,
Різницької насичено багатьма багатоповерховими будинками в яких розміщені як житлові,
так і нежитлові приміщення.
Загальна кількість проживаючих осіб, в тому числі дітей, становить близько 20 тис. осіб. З
урахуванням великої кількості офісів приватних та державних підприємств та установ
(Генеральна прокуратура України, Вищий господарський суд України та ін.) кількість
громадян, що перебувають у вказаному районі у денний час складає ще близько 10 тис.
осіб.
У мікрорайоні є лише дві локації, розміром близько 50 м2 на території яких дорослі та діти
можуть дозволити собі комфортний відпочинок.
Таким чином, реалізація вказаного проекту покликана частково вирішити проблему
відсутності достатньої кількості скверів та алей у мікрорайоні.
В рамках проекту його виконавцями заплановано здійснення відповідних заходів, зокрема:
1 замовлення та виготовлення елементів благоустрою (оформлені в стилістиці до даного
проекту - садово-паркові лави, стилізовані урни для сміття, елементи декорування,
стилізована вхідна арка),
2 встановлення елементів благоустрою (стилізована огорожа, стилізовані майданчики для
творчих ігор дітей),
3 придбання та висадка зелених насаджень.

(на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)
В анотації до проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити зміст за такою схемою:
назва проекту;

найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект;
актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано;
заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту.
2. Загальна інформація, що подається за схемою:
історія організації, дата створення;
основна мета діяльності організації;
структура та кількісний склад організації;
структура керівних органів організації;
інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних
коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).
Загальна інформація
Діяльність ГО «Веселка мрій» здійснюється в соціальному напрямку, впроваджування
практичного досвіду розвитку соціальних програм обдарованості дітей та молоді шляхом
співпраці з виконавчими органами влади.

Організація утворена у 2015 році, колективом творчих
людей та фахівців технічного моделювання і діячів спорту ,
з метою: реалізації прав та задоволення інтересів своїх
членів, сприяння захисту прав та інтересів дітей і молоді
країни, дітей та молоді національних меншин, дітей та
молоді - інвалідів, дітей та молоді біженців та
переселенців, а також членів їх сімей шляхом надання
соціальної та правової допомоги, реабілітації, моральної
підтримка, допомога в освітньому спортивному
темничному, творчому розвитку дітей та молоді.

історія організації

дата створення
основна
мета
організації

діяльності

структура
та
кількісний
склад організації
структура керівних органів
організації
інформація
про
досвід
реалізації проектів протягом
останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших
джерел фінансування (у разі
наявності)

17 вересня 2015 року
Реалізації прав та задоволення інтересів своїх членів,
сприяння захисту прав та інтересів дітей і молоді країни,
дітей та молоді національних меншин, дітей та молоді інвалідів, дітей та молоді біженців та переселенців, а також
членів іх сімей шляхом надання соціальної та правової
допомоги, реабілітації, моральної підтримка, допомога в
освітному спортивному техничному, творчому розвитку
дітей та молоді.
Неприбуткова
громадська
організація
в
кількості
тринадцяти засновників
Керівним органом управління Громадської організації є
Правління Громадської організації, яке очолює голова
правління.
2015р - за сприяння організації будо організовано
благодійні виховні лекцій щодо навчальних установ
Печерського району, на теми:
«шкода шкідливих звичок»;
«технічні можливості - «створюємо кіно»;
«акторська майстерність»;
Організовано та проведено кастинг молодих талантів для
участі у дитячому кінопроекті «Горячі голови» - 2015р.
Організовано квести на Одеській кіностудії
на
тему:"створюємо кіно" - 2015р;
Сприяння у розробці кінофестивалю для дітей( на базі

одеській кіностудії) 2015р;
2015-2016р.р. прийнято участь у створені телевізійного
проекту для дітей та підлітків «13 школа», за підтримкою
мерії міста Іллічівськ ( Черноморськ), та
Морського
торговельного порту «Чорноморськ» ;
2015- 2017 р.р. проведені благодійні концерти для дітей на
новорічні свята у донецькому регіоні (для дітей зони АТО)
2016р. організовано круглі столи з приводу питань
пов'язаних з реабілітацією для сімей біженців донецького
регіону у місті Київ , за участю громадських організацій;
2016,2017р.р. організовано спортивні змагання (для
любителів): футбол на піску, волейбольні змагання для
підлітків на піску;
2016,2017р.р. організовано благодійні виховні лекції
«технічні можливості при створенні кіно» « створюємо
анімацію» на базі одеської кіностудії, місто Одеса.

3. Опис програми має містити наступне:
- проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення проблеми
передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого тексту);
- пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект;
- мета проекту;
- завдання проекту;
план виконання проекту згідно з Таблицею 1:

Опис програми
проблема, на вирішення якої
створено проект, які шляхи і
методи вирішення проблеми
передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки
друкованого тексту);
пріоритетне
розв’язання
проект

Головна проблема на розв’язання якої спрямовано проект
- це вкрай мала кількість місць загального користування
(скверів, алей тощо) в межах центральної частини
Печерського району, метою функціонування яких є
прогулянки дорослих та дітей

завдання,
на Реалізація соціальної ініціативи, спрямованої на
якого створено поліпшення благоустрою та природного середовища
столиці, зокрема жителів Печерського району міста
Києва.
Пріоритетним завданням на розв’язання якого створено
проект, є покращення благоустрою та організація
якісного дозвілля мешканців району та гостей столиці а
також виховна і творча складова.

мета проекту

Метою проекту виховна і творча складова, поліпшення
благоустрою району та спільна реалізація соціальних
ініціатив влада - громада.

завдання проекту

В рамках проекту його виконавцями заплановано
здійснення відповідних заходів, зокрема:
1 замовлення та виготовлення елементів благоустрою
(стилізований паркан, шпаківні
стилізовані садовопаркові лави, урни для сміття, шпаківні, елементи
декорування, стилізовані, вхідні арки),
2
встановлення
елементів
декорування території
благоустрою (стилізований паркан, шпаківні, стилізовані
садово-паркові лави, урни для сміття, ,
елементи
декорування, вхідні арки),
3 придбання та висадка зелених насаджень.

очікувані
результати
та
конкретні
результативні
показники виконання проекту
(обов’язково
зазначаються
конкретні кількісні та якісні
показники
в
цифровому
вираженні);

Облаштування Алеї “Веселка мрій” буде реалізовано в
форматі не звичайного шаблонного скверу.
Стилізовані елементи декорування Алеї залучатимуть
більшу кількість відвідувачів на кшталт Пейзажної алеї
по вулиці Великій Житомирській.
Кількість висаджених зелених насаджень 15.
Кількість стилізованих садово-паркових лав 10.
Кількість елементів декорування - 12 .
Кількість стилізованих урн для сміття 4.
Кількість стилізованих вхідних арок - 4.

цільова аудиторія
спрямовано проект;

яку

Цільова аудиторія на яку спрямовано проект - це діти
будь-якого віку та дорослі без обмежень по віку.

способи
інформування
громадськості про хід та
результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів
масової інформації, строки та
методи
інформування
громадськості);

Інформування громадськості про хід та реалізацію
проекту планується шляхом розміщення інформації на
сайті КМДА та Печерської РДА, сайті Громадської
організації та на інформаційних стендах будинків.

організації, які плануються
залучити до співучасті у
реалізації проекту (адреса,
телефон, контактна особа із
зазначенням посади, спосіб
співучасті, які заходи в рамках
проекту виконує, які ресурси
надає для реалізації проекту)?;

До реалізації проекту будуть залучені:

на

1. Депутат Киевради - Діденко Ярослав Олександрович .
Громадська приймальня:
м. Київ вул. Московська, 36,
тел.: 0442282720 що придбаватиме за власний рахунок
озеленення (на суму близько 10 тис. грн.) та
забезпечуватиме його висадку разом з мешканцями
прилеглих будинків.
2. Тонконогов Михайло Анатолійович
м. Київ вул..
Кловський узвіз,20 кв 116, тел.: 0672323412 що
придбаватиме за власний рахунок елементи благоустрою
(на суму близько 20 тис. грн.) зокрема 4 стилізовані урни ,
а також стилізовані предмети декорування
(без
встановлення на місцевість та бетонування).
3 Оліфер Сергій Васильович , м. Київ, вул. Гусовского, 2,
кв 12, що придбаватиме за власний рахунок елементи
благоустрою (на суму близько 20 тис. грн.) зокрема 4
вхідні арки (без встановлення на місцевість та
бетонування).

яку частину коштів і з яких
джерел очікується отримати
для реалізації проекту?

1 Депутат Киевради - Диденко Я.О. - 10 тис.
2. Тонконогов Михайло Анатолійович - 20 тис.
3 Оліфер Сергій Василійович - 20 тис.
4 Бюджет міста Києва 145 тис. грн.

очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту (обов’язково
зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому вираженні);
цільова аудиторія на яку спрямовано проект;
способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту (зазначаються
назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості);
організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, телефон,
контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту
виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?;
яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?

Етапи реалізації

1
замовлення
виготовлення
та
придбання
об’єктів
благоустрою

Опис заходів для здійснення
етапу

Звернення до організації з
метою
замовлення
виготовлення та придбання
об’єктів
благоустрою
(8
елементів
декорування
стилізованого
паркану,
10
стилізованих садово-паркових
лав,
6
стилізованих
декораційних предметів)._____
Звернення до організації з
метою
замовлення
виготовлення та придбання
об’єктів благоустрою (4 арки,
4 шпаківні )__________________
Звернення до організації з
метою
замовлення
виготовлення та придбання
об’єктів
благоустрою
(4
стилізовані урни)_____________
2
Підготовка Проведення земельних робіт
земельної ділянки своїми силами та силами
до встановлення громадськості, в тому числі
елементів
активом
Органу
благоустрою
та самоорганізації
населення
«Будинковий
комітет
безпосередньо
встановлення
«Кловський узвіз,20» .
об’єктів
Встановлення усіх елементів
декорування______ благоустрою._________________
3
Проведення Проведення земельних робіт
озеленення
зокрема, підготовка земельної
території
та ділянки та висадка дерев
відкриття Алеї

Строк реалізації
етапу

01-02
2018

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
місяць КринськаТонконогова
Т.В.

02-03
2018

місяць КринськаТонконогова
Т.В.

03-04
2018

місяць КринськаТонконогова
Т.В.

05 місяць 2018

КринськаТонконогова
Т.В.

06 місяць 2018

КринськаТонконогова
Т.В.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише ті
витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:

Кошторис витрат на реалізацію проекту

№

1
1

2

Стаття витрат

Розрахуно
к витрат

Сума коштів,
очікувана з
бюджету м.Києва,
грн.

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

Власни
й
внесок
організа
ції , грн.

2
Придбання об’єктів
благоустрою
та
оплата робіт з їх
встановлення
10
стилізованих садовопаркових лав
Придбання
стилізованих
декораційних
предметів - 12.

3
10 500 грн
Х 10= 105
000 грн.

4

5

6

105 000

3 300 грн
Х 12 =
40 000 грн.

40 000

0

0

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.
7
105 000

40 000

3

Придбання об’єктів
благоустрою
та
оплата робіт з їх
встановлення 4 урн

5 000 грн.
Х 4 = 20
000 грн.

0

20 000

0

20 000

4

Придбання об’єктів
благоустрою
та
оплата робіт з їх
встановлення 4 арки

5 000 грн.
Х 4 = 20
000 грн.

0

10 000

10 000

20 000

5

Придбання
озеленення
висадка
місцевість

2 666.6 грн
Х 15= 10
000

0

10 000

0

10 000

об’єктів
та
їх
на

195 000
195 000

ВСЬОГО:
РАЗОМ:

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів,
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і
максимальної ефективності їх використання
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)
Обґрунтування кількості послуг та товарів

№

1
1

2

3

4

5

Розрахунок
витрат

Стаття витрат

2
Придбання
об’єктів
благоустрою
стилізованих
садовопаркових
лав,оплата
доставки, та оплата робіт
встановлення
10
стилізованих
садовопаркових лав____________
Придбання стилізованих
декораційних предметів (
виробі
з
металу,
пластику та дерева)- 12.
Придбання
об’єктів
благоустрою
4
стилізовані урни, оплата
доставки ,
та оплата
робіт з встановленню 4
урн _______________________
Придбання
об’єктів
благоустрою
4
стилізовані
арки
та
оплата доставки, робіт з
встановленню 4 арки.
Придбання
об’єктів
озеленення, доставка та
висадка на місцевість.

10 500 грн Х 10
= 105 000 грн.

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету м.
Києва, грн.
4
105 000

Сума
коштів з
інших
джерел,
грн.
5
0

Власний
внесок
організа
ції , грн.
6
0

Загальна
сума коштів
на
реалізацію
проекту, грн.
7
105 000

3 300 грн Х 12
40 000 грн.

40 000

5 000 грн. Х 4
20 000 грн.

0

20 000

0

20 000

5 000 грн. Х 4
20 000 грн.

0

10 000

10 000

20 000

2 666.6 грн Х
15= 10 000

0

10 000

0

10 000

40 000

6. Перелік характеристик наявного матеріально - технічного та кадрового (штатні
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації
проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації)
(інформація вказується у кількісних показниках)

Перелік характеристик наявного матеріально - технічного та кадрового (штатні працівники,
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту

Характеристики
забезпечення

матеріально-технічного

Характеристики кадрового забезпечення

Керівник інституту
громадянського суспільства

ГО має у користуванні приміщення, яке
буде
використано
для
зберігання
декораційних предметів , до їх встановлення
Приміщення за одресою: м.Киев вул. Щорса
18
У ГО працює 8 осіб, та 10 фрилансорів.

Кринська-Тонконогова Т.В.
(підпис)
(прізвище, ім ’я, по-батькові)

М.П.

20

року

Примітки
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект.
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти
сторінок.

