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)

Благодійна організація
«Благодійний Фонд «Безпечна
Дарниця»
Громадський простір розвитку та
підтримки органів самоорганізації
населення
Сприяння розвитку міста Києва у
сфері правової освіти населення
та формування громадянської
культури

Загальна сума кошторису на здійснення
витрат проекту

247 000 грн.

Очікуване фінансування за рахунок
бюджетних коштів

197 000 грн.

Строк реалізації проекту
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
організації, місце знаходження організації,
телефон, факс, e-mail

1 квітня – 1 жовнтя 2018 року
Заїка Надія Федорівна
02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ Є.
ХАРЧЕНКА, будинок 45,
квартира 79

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада
Адаменко Сергій Григорович.
керівника проекту, поштова адреса, телефон, Член наглядової ради організації.
e-mail
М. Київ,
вул. Анни Ахматової 22 кв. 175.
0975101173
AdamenkoSG@ukr.net
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;
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 матеріальнотехнічну 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).

Керівник
інституту
_____________________________

громадянського

суспільства

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
____ ________________20___ року

1. Анотація
Назва проекту: Громадський простір розвитку та підтримки органів
самоорганізації населення.
Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект:
Благодійна організація «Благодійний Фонд «Безпечна Дарниця»
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано.
В місті Києві через політичні ігрища окремих діячів були ліквідовані районні
ради і місцеве самоврядування, по суті, було знищене як явище. Адже райони
м. Києва, які налічують 300-400 тис. жителів (рівень міст обласного
значення) не мають своїх представників в райрадах. Міська рада з Хрещатика
вирішує лише глобальні питання і ледве встигає «тушити пожежі» тих
проблем, які накопичувались роками. Докази цьому – масові протистояння та
сутички на будівельних майданчиках, кількість мітингів під будівлею КМДА,
зменшення зелених зон міста, руйнування пам’яток архітектури, расова,
міжетнічна та гендерна дискримінація. ОСНи, починаючи з будинкових,
закінчуючи мікрорайонними можуть фіксувати найменші прояви проблем та
швидко на них реагувати. Саме тому, діяльність даного проекту,
спрямованого на популяризацію створення і підтримку діючих ОСНів
призведе до зменшення напруги у стосунках між владою та громадськістю.
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту.
1. Організація та проведення 2 навчальних семінарів для охочих створити
ОСН у м.Києві.
2. Організація та проведення 3 тренінгів для голів та активістів діючих
ОСНів з метою підвищення їх компетентностей.
3. Юридична, методологічна та технічна підтримка активістів, які
бажають створити орган самоорганізації населення.
4. Здійснення адвокаційної кампанії щодо надання дозволів Київською
Міською Радою на створення ОСНів.
5. Розробка проекту нового Рішення Київської Міської Ради «Про органи
самоорганізації населення в м. Києві».
6. Проведення інформаційної кампанії на муніципальному телебаченні,
радіо та у міських друкованих та інтернет-виданнях щодо можливостей
для ОСНів, інструментів та повноважень, а також щодо досвіду
успішних команд.
7. Розробка і написання посібника про можливості ОСН та участі
громадян у здійсненні влади, механізми якої передбачені чинним
законодавством.

2. Загальна інформація
Історія організації, дата створення;
Дата створення організації - 13.05.2014 року.
Відповідно до сучасних суспільних викликів, сьогодні основними
пріоритетами в діяльності БФ «Безпечна Дарниця» є робота з ВПО, в першу
чергу з жінками, родинами учасників АТО та сім’ями, які перебувають в
складних життєвих обставинах, їх психологічна та матеріальна підтримка. В
той же час, діяльність Фонду поширюється і на соціальний захист
військовослужбовців, які повертаються додому із місць проведення АТО.
Разом з тим, активісти та волонтери організації є членами громадської
ради при КМДА та при районних державних адміністраціях. Саме тому в
2017 році загальними зборами БФ «Безпечна Дарниця» було вирішено
відкрити ще один напрямок діяльності – це розвиток локальної демократії.
Ми переконані, що підтримка і розвиток місцевого самоврядування є
особливо важливим фактором становлення демократичної держави та
громадянського суспільства.
Основна мета діяльності організації;
Основною метою діяльності благодійного фонду є надання допомоги для
сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності,
визначених статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних
інтересах.
структура та кількісний склад організації;
- 1 офіційно зареєстрований працівник (Директор фонду),
- 5 співробітників, які залучені до співпраці на громадських засадах,
- 15 волонтерів Фонду, діяльність яких зосереджена на допомогу
військовослужбовцям в зоні АТО та ВПО,
- 21 учасник (членів) Фонду.
структура керівних органів організації;
Структура Фонду:
- вищий керівний орган - Загальні Збори учасників;
- виконавчий орган - Директор;
- Наглядова рада, яка обирається на два роки у складі п’яти чоловік та
має розпорядчі, ініціативні і контрольні повноваження з будь-яких
питань діяльності Фонду.
інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за
рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі
наявності).
Основними пріоритетами в діяльності БФ «Безпечна Дарниця» є робота
з ВПО, в першу чергу з жінками, родинами учасників АТО та сім’ями, які

перебувають в складних життєвих обставинах, їх психологічна та
матеріальна підтримка. В той же час, діяльність Фонду поширюється і на
соціальний захист військовослужбовців, які повертаються додому із місць
проведення АТО.
Саме для реалізації цих завдань на базі БФ «Безпечна Дарниця» з 2014
року діє Рада волонтерів, де мешканці Дарницького та інших районів столиці
з числа ВПО можуть отримати психологічну підтримку та гуманітарну
допомогу. Волонтери Фонду здійснюють юридичну підтримку ВПО щодо їх
працевлаштування та соціального захисту.
Фонд опікується дитячими будинками, що знаходяться у прифронтовій
зоні, в тому числі «Отчий Дім», м. Бахмут).
Також волонтерами Фонду постійно надається допомога шпиталям для
поранених бійців ( Київський військовий шпиталь, Дніпропетровський
шпиталь ім..Мечникова Вінницький шпиталь ВДВ, прифронтові шпиталі в м.
Селідово та м. Бахмуті).
В 2016 році Фонд провів Фестиваль майстринь народної творчості
«Свято Великодня в Дарниці», був співорганізатором Співочого батлу, в
якому приймали участь хорові колективи Дарницького району.
До 25 річниці Незалежності України, Фонд був організатором
кінопоказу «Серце галичанки. Степанівна» в контексті роботи волонтерів та
служби в рядах Збройних сил України – жінок.
З серпня 2016 року Фонд реалізує проект «Подорожі країною, як
інструмент успішної інтеграції ВПО в місцеві громади та їх роль в процесі
миротворення в Україні» в рамках пілотного проекту «Внутрішньо
переміщені особи в трьох містах України:плани, перспективи, можливості
для примирення» за підтримки Українського Жіночого Фонду, Інституту
Миру США та Глобального Фонду для Жінок.
Важливим є те, що в 2017 році, учасниці фонду увійшли до складу
створеної Жіночої Консультативної ради Дарницького району м. Києва
У 2017 році Фонд реалізував проект «Жіноча рада – дієва влада» за
підтримки Українського Жіночого Фонду, мета якого залучення жінок до
прийняття рішень та формування місцевих політик через створення Жіночих
рад, як консультативно-дорадчі органи при виконавчих органах влади.
Крім того, за підтримки Minoriti Rights Group Europe реалізувався
проект «Партнерство для всіх: розробка стратегій соціально-економічного
співробітництва між ромськими громадами та місцевими органами влади»
25 жовтня в актовій залі Дарницької рда було проведено «круглий стіл»
на тему «Як створити ОСН та кому він вигідний», на який були запрошені
активісти та голови діючих ОСНів. Кількість учасників – 35 осіб.
І вже 11 жовтня на громадській раді при КМДА було підтримано
ініціативу по створенню «Громадського простору розвитку та підтримки
ОСН».
БФ «Безпечна Дарниця» протягом 2016-2017 років залучив на
реалізацію свої проектів 330 000 грн.

3. Опис програми
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи
вирішення проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї
сторінки друкованого тексту);
Аналіз діяльності органів самоорганізації населення в місті Києві
свідчить, що діяльність ОСН та кількість існуючих ОСН, на жаль, належним
чином не дозволяють стверджувати про ефективність їхньої роботи в умовах
реформування децентралізації влади в місті Києві. Правовий статус органів
самоорганізації населення не в достатній мірі унормований, існує складна
бюрократична процедура їх створення та не закріплені належні гарантії для
забезпечення ефективної діяльності ОСН.
На практиці, така ситуація гальмує створення та розвиток існуючих ОСН,
оскільки порядок створення та забезпечення діяльності ОСН не дають
громаді м. Києва спільно вирішувати важливі місцеві проблеми за місцем
свого проживання.
Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект.
Сприяти зростанню рівня залученості мешканців м. Києва та
удосконаленню їх компетенцій до вирішення локальних проблем шляхом
надання допомоги та підтримки у створенні та функціонуванні органів
самоорганізації населення (ОСН)* та комунікації із владою, проведення
навчань, а також здійснення контролю за діяльністю ОСНів.
*Органи самоорганізації населення – є однією із форм участі громадян у
здійсненні влади, механізми якої передбачені Законом України «Про органи
самоорганізації населення»
Мета проекту.
Метою проекту є суттєве покращення існуючої ситуації у сфері діяльності та
правового статусу органів самоорганізації населення як однієї із форм
місцевої демократії, створення умов для безпосередньої участі громади
м.Києва у вирішенні питань місцевого значення та розширення мережі
ОСНів в м. Києві.
Завдання проекту.
Проект ставить перед собою завдання по координації, підтримці та розвитку
існуючих та створенню нових ОСН, вести інформаційну кампанію серед
громади, тощо. Створення громадського простору дозволить розширити
принципи, на підставі яких здійснюють свою діяльність ОСН, оптимізувати
процедуру створення ОСН.

План виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Етапи
Опис заходів для
реалізації здійснення етапу
1

2

Строк реалізації
етапу

Організація та проведення Квітень
2 навчальних семінарів для
охочих створити ОСН у
м.Києві.
Організація та проведення Квітень-травень
3-х тренінгів для голів та
активістів діючих ОСНів з
метою
підвищення
їх
компетентностей.

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
Доренський О.М.
(Волонтер
Фонду)
Адаменко С.Г.
(член наглядової
ради фонду)

3

Юридична, методологічна Квітень та технічна підтримка Жовтень
активістів, які бажають
створити
орган
самоорганізації населення.

Адаменко С.Г.
Доренський О.М.

4

Здійснення адвокаційної Квітень кампанії щодо надання Жовтень
дозволів
Київською
Міською
Радою
на
створення ОСНів.

Адаменко С.Г.
Доренський О.М.

5

Розробка проекту нового Квітень
Рішення Київської Міської
Ради
«Про
органи
самоорганізації населення
в м. Києві».

Адаменко С.Г.
Доренський О.М.

6

Проведення інформаційної Квітень Жовтень
кампанії та поширення
прес-релізів за ключовими
результатами проекту на
муніципальному
телебаченні, радіо та у

Шлябанська А.М.

міських друкованих та
інтернет-виданнях щодо
можливостей для ОСНів,
інструментів та
повноважень, а також
щодо досвіду успішних
команд.
7

8

Розробка і написання
посібника про можливості
ОСН та участі громадян у
здійсненні влади,
механізми якої
передбачені чинним
законодавством.
Розробка, написання, та
друк інформаційних
листівок щодо
популяризації ОСНів.

Квітень Жовтень

Адаменко С.Г.
Доренський О.М.

Квітень

Адаменко С.Г.
Доренський О.М.

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання
проекту (обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні
показники в цифровому вираженні).
- Юридична підтримка і технічний супровід створення 5 ОСНів і
напрацювання на створення ще 5 (підготовка документації), надання
консультацій 20 ОСНам в м. Києві, здійснення допомоги та надання
консультацій для існуючих ОСНів.
- Організація та проведення 2 навчальних семінарів (50 осіб) для охочих
створити ОСН у м.Києві та семінари щодо підвищення компетенцій та
залучення нових можливостей для вже існуючих команд.
- Організація та проведення 3 тренінгів для голів та активістів діючих ОСНів
(90 осіб) з метою підвищення їх компетентностей.
- Здійснення адвокасі кампанії щодо надання дозволів Київською Міською
Радою на створення ОСНів (кожен ОСН затверджується рішеннями міської
ради за результатами голосування)
- Проведення інформаційної кампанії на муніципальному телебаченні, радіо
та у міських друкованих та інтернет-виданнях щодо можливостей для ОСНів,
інструментів та повноважень а також щодо досвіду успішних команд.
- Розробка проекту нового Рішення Київської Міської Ради «Про органи
самоорганізації населення в м. Києві» та адвокатування його прийняття.

- Розробка і написання посібника про можливості ОСН та участі громадян у
здійсненні влади, механізми якої передбачені чинним законодавством.
- Розробка, друк та розповсюдження буклетів з інформацією що таке ОСН та
як його створити.
- Реалізація проекту дозволить існуючим ОСН та громаді брати більш
активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, забезпечить
налагодження ефективної взаємодії структурних підрозділів КМДА з
громадськістю та забезпечить врахування громадської думки під час
формування та реалізації своїх функцій органами КМДА.
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект.
- Громада м. Києва (мешканці спільних територій) залучені в частині
можливості отримувати інформацію та підтримку щодо створення та
діяльності ОСНів, брати участь у спільних заходах та навчальних
семніарах.
- Органи самоорганізації населення.
- Місцеві депутати.
- Районні державні адміністрації та міська державна адміністрація.
- Київська міська рада.
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації
проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та
методи інформування громадськості).
Телерадіокомпанія «Київ», радіо Київ, онлайн-ресурси м. Києва, газета
Березняківський вісник, Дарницькі вісті.
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)?;
Для реалізації проекту не планується залучати третіх осіб.
Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації
проекту.
Для реалізації проекту організація бере на себе зобов’язання: Оренда
приміщення та відповідного обладнання (ноутбук, проектор, пригощання
учасників кавою, чаєм та печивом) для проведення 2-х семінарів та 3-х
тренінгів.
Для юридичного супроводу – організація візьме на себе розходи
оргтехніки: копір, принтер, комп’ютери, канцелярію та роздаткові матеріали.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу,
зазначати лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту)
згідно з Таблицею 2:
№ Стаття витрат
Розрахунок Сума
Сума
Власний
Загальна
витрат
коштів, коштів внесок
сума
очікуван з
організаці коштів на
аз
інших ї, грн.
реалізаці
бюджету джерел
ю
м.Києва, , грн.
проекту,
грн.
грн.
1 Організація
15 осіб х
30000
0
0
30000
роботи
2000 грн.
тренерів
2 Юридична
Забезпеченн 112000
0
112000
підтримка і
я роботи 3х
технічний
працівників
супровід
протягом 6
створення
місяців
ОСНів,
адвокасікампанія
3 Розробка,
35000
35000
35000
написання та
друк посібника
про органи
самоорганізації
населення
4 Дизайн, друк та 10000 х
20000
20000
розповсюджен 2грн.
ня буклетів з
інформацією
що таке ОСН
та як його
створити
5 Оренда
5 заходів (2
30000
30000
приміщень для семінари та
проведення
3 тренінги)
тренінгів та
х 6000 грн.
семінарів.
Кава-брейк та
печиво для
учасників
6 Копіювально10000
10000
10000
розмножувальн

7

а робота.
Використання
проектора та
ноутбука під
час проведення
заходів
Всього:

5 заходів (2
семінари та
3 тренінги
*2000
197000

10000

10000

50000

247000

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.
1. Організація роботи тренерів на проведення семінарів та тренінгів.
Заплановано проведення 2х семінарів та 3х тренінгів. Розрахунок проводився
з того, що на кожному дні заходу має виступити по 3 кваліфікованих
спеціалісти. Керівники проекти підберуть спікерів, щоб кожен виступ
доповнював один одного.
2. Юридична підтримка і технічний супровід створення ОСНів, адвокасікампанія. Для успішної реалізації проекту має бути постійно задіяно не
менше 3х осіб, які б проводили консультації як з керівниками діючих ОСНів,
так і з громадянами, які хочуть створити новий ОСН.
3. Написання посібника про органи самоорганізації населення (Гонорар
авторам, верстка, дизайн та друк). Посібник розкриє картину самоорганізації
населення цілісною, дозволить читачам зрозуміти і розібратись що таке ОСН
та чим відрізняється від громаських організацій та ОСББ.
4. Дизайн, друк та розповсюдження буклетів з інформацією що таке ОСН та
як його створити. Вважаємо, що такі листівки, які будуть розповсюджеті
нашими активістами в будинках, зможуть зацікавити громадськість темою
місцевого самоврядування, адже більшість людей, з якими ми зараз
спілкуємось – не знають що таке ОСН.
5. Оренда приміщень для проведення тренінгів та семінарів. Кава-брейк для
учасників.
6. Оплата принтера, копіра, логістичні послуги. Створення ОСН потребує
значного використання такого виду техніки.
7. Використання проектора та ноутбука під час проведення заходів. Якщо
заходи супроводжуються презентацією – така подача інформації
сприймається набагато краще.

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)
Для здійснення статутної діяльності фонд залучає до своєї роботи 5
постійних працівників та волонтерів.
Має в користуванні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, буд.
11, оф. 117-118, яке складається з двох кімнат. Одна кімната обладнана
меблями та офісною технікою, що було передано в користування
Дарницькою РДА. Друга кімната – склад, де зберігаються речі, отримані в
якості гуманітарної допомоги.
Крім того, Фонд отримав в оренду приміщення комунальної власності
за адресою: м. Київ, вул.. Харченка, 34, яке наразі не має можливості
використовувати за призначенням із-за відсутності ресурсів та матеріальнотехнічного обладнання.
Фонд є структурним підрозділом Ради Волонтерів Дарницького району
м. Києва. Члени Благодійного фонду входять до складу Громадської ради
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Громадської ради
при КМДА. Це дає можливість додаткової популяризації діяльності фонду та
кращої реалізації проектів нашого Фонду.
Керівник інституту громадянського суспільства
___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
_____ ___________ 2018 року
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Код згідно з ЄДРГ10У
Найменування неприбуткової
організації
Дата включення неприбуткової
організації до Реєстру,
починаючи з якої визначається
строк безперервної реєстрації
неприбуткової організації
Ознака неприбутковості
Дата присвоєння ознаки
неприбутковості або її зміни
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,

39212525
БЛАГОД ІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОД ІЙНИЙ ФОНД "БЕЗПЕЧНА ДАРНИЦЯ"

06.08.2014

0036 - благодійні організацц;
22.12.2016
Рішення про вклю чення, повторне вклю чення н е при б утко во ї ор ган іза ції до Реєстру або зм іну ознаки
неприбутковості

Дата р іш е ння
Н омер р іш ення
.. Тип рішенн'я

22.12.2016
1626514601148
присвоєння ознаки неприбутковості

Дата скасування ознаки
неприбутковості
.

Рішення про виклю чення не при б утко во ї організації з Реєстру
Дата рішення
Номер рішення

Контролю ю чий орган
Найменування
Ідентиф ікаційний код

Д ЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У
М.КИЄВІ
39479227
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