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
Футбольна асоціація жінок м.Києва
суспільства
Назва проекту
Київ-столиця чемпіонів
Пріоритет, завдання, визначене Організатором
Розвиток спорту
конкурсу на розв’язання якого спрямовано
проект (словами, зазначити лише один
напрямок)
Загальна сума кошторису на здійснення витрат
517тис.грн.
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
199тис.грн.
коштів
Строк реалізації проекту
8 місяців
Прізвище,
ім’я,
по-батькові
керівника
Гончарук Василь Віталійович,
організації, місце знаходження організації, просп.Г.Сталінграду,24-а, корпус Б
телефон, факс, e-mail
моб.тел.096-036-00-00
e-mail:0960360000@i.ua
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
Гончарук Василь Віталійович,
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail
просп.Г.Сталінграду,24-а, корпус Б
моб.тел.096-036-00-00
e-mail:0960360000@i.ua
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 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).
Керівник інституту громадянського суспільства _______ ______________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.

09 лютого 2018 року
Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект
Київ-столиця чемпіонів
(назва проекту)
Найменування інституту громадянського суспільства: Футбольна асоціація жінок
м.Києва
1. Анотація (додається)
Переумови:
Захоплення серед дівчат футболом має не тільки спортивне, а й важливе
соціальне значення. Цей вид спорту є потужним засобом профілактики та подолання
наркотичної та комп'ютерної залежності, алкоголізму, тютюнопаління та інших
шкідливих звичок, а також проявів асоціальної поведінки серед підростаючого
покоління, зокрема дівчат. Присутність в українському суспільстві відчуження ідеї
гендерної рівності та не сприйняття чоловіками самоствердження жінок через
кар’єру, соціально-політичну активність та спорт – Жіночий Футбол є важливим
інструментом вирішення проблем гендерної рівності в Україні.
Разом з тим, аналіз розвитку жіночого футболу в м. Києві (на відміну від багатьох
обласних та районних міст країни), свідчить про відсутність уваги до дівочого
футболу. Відсутня державна підтримка у фінансуванні як професійних так і
амоторських дитячих команд столиці; відсутнє забезпечення спортивною формою та
спортивним інвентарем; нерозвинена система підготовки юних спортсменів,
відсутність достатньої кількості ігрових полів, майданчиків тощо.
Мета:
- привернення уваги до такого виду масового спорту як дівочий футбол;
створення оптимальних та сприятливих умов для ефективного розвитку
жіночого футболу в м. Києві;
- залучення максимальної кількості дівчат до зайняття спортом ;
- створення сприятливих умов, що сприяють виявленню, розвитку та підтримки
обдарованих спортсменок;
- створення умов для рішення соціальнозначущої проблеми українського
суспільства – гендерної рівності;
- надати могутній поштовх підняття рівня чемпіонатів в столиці та України
вцілому;
- створити якісний спортивний резерв для київських команд жіночого футболу,
здатних виграти Чемпіонат України та брати участь в Лізі чемпіонів;
- формування серед молоді столиці стійкого інтересу до футболу, залучення до
здорового способу життя, профілактики і подолання асоціальної поведінки;
- надати альтернативу наркотикам, алкоголю та тютюнопалінню підростаючому
поколінню;

- сприяння вирішенню гендерної нерівності;
- Зробити доступним для дівчат з соціальнонезахищених верств населення,
кризових сімей зайняття спортом та можливість самоствердження через жіночий
футбол;
Цільова аудиторія:
Школярки віком від 12 до 18 років;
Дівчата з соціально вразливих верств населення та малозабезпечених сімей
віком з 10-21 років;

2. Загальна інформація:
Організація створена 07 вересня 2006року.
основна мета діяльності організації: розвиток дівочого та жіночого футболу
структура та кількісний склад організації: організацію очолює голова, до
складу входять представники спортивних шкіл, секцій, працівники спорту та
самі спортсмени.
3. Опис програми виконання проекту згідно з Таблицею 1:

Етапи реалізації

Опис
заходів
здійснення етапу

для Строк
реалізації
етапу

Таблиця 1
Відповідальний
виконавець

U-12 навчально- переїзд, проживання, 13-16 травня
тренувальний збір харчування,
тренування

Дубіна
тренер

Анастасія-

U-12 чемпіонату переїзд, проживання, 17-25 травня
України
харчування, змагання

Дубіна
тренер

Анастасія-

U-13 навчально- переїзд, проживання, 06-09 вересня
тренувальний збір харчування,
тренування

Дубіна
тренер

Анастасія-

U-13
чемпіонат переїзд, проживання, 11-15 вересня
України 1 етап
харчування, змагання

Дубіна
тренер

Анастасія-

U-13
чемпіонат переїзд, проживання, 20-24 жовтня
України 2 етап
харчування, змагання

Дубіна
тренер

Анастасія-

U-14 навчально- переїзд, проживання, 22-25 березня
тренувальний збір харчування,
тренування

Веризубова Тетянастарший тренер

U-14
чемпіонат переїзд, проживання, 26-30 березня
України 1 етап
харчування, змагання

Веризубова Тетянастарший тренер

U-14
чемпіонат переїзд, проживання, 16-20 квітня
України 2 етап
харчування, змагання

Веризубова Тетянастарший тренер

U-15 навчально- переїзд, проживання, 1-4 липня
тренувальний збір харчування,
тренування

Веризубова Тетянастарший тренер

U-15
чемпіонат переїзд, проживання, 06-10 серпня
України 1 етап
харчування, змагання

Веризубова Тетянастарший тренер

U-15
чемпіонат переїзд, проживання, 03-07 жовтня
України 2 етап
харчування, змагання

Веризубова Тетянастарший тренер

U-16 навчально- переїзд, проживання, 12-15 травня
тренувальний збір харчування,
тренування

Гресь
Аллаголовний тренер

U-16
чемпіонат переїзд, проживання, 16-20 травня
України 2 етап
харчування, змагання

Гресь
Аллаголовний тренер

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею2
Таблиця 2
№ Стаття витрат

придбання
форми
та
інвентаря
U-12
навчальнотрен. збір (16
спортсменок+
2тренера+
1лікар)
U-12
турнір
(14
спортсменок+
1тренер)

U- U-13
13 навчальнотренувальний
збір
(22
спортсменки+
2тренера+
1лікар)
U-13 турнір 1
етап
(21
спортсменка+
1тренер)

Розрахунок витрат

Сума
коштів,
очікува
на
з
бюджет
у
м.Києва
, грн.
26000

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
організац
ії , грн.

Загальна
сума
коштів
на
реалізаці
ю
проекту,
грн.
26000

розміщення 19 чоловік Х
3дні Х 150грн = 8550грн.
харчування 19 чол. Х 7600
4дні 100грн = 7600гр
транспортні витрати

8550

харчування 15 чол. Х
3дні 150грн = 6750гр
розміщення 15 чоловік Х
3дні Х 150грн = 6750грн.
транспортні витрати

6750

6750

6750

6750

7600
2000

розміщення 25 чоловік Х
4дні
Х
150грн
=
15000грн.
харчування 25 чол. Х 10000
4дні 100грн = 10000гр
транспортні витрати
розміщення 22 чоловік Х
4дні
Х
250грн
=
22000грн.
харчування 22 чол. Х 11000
5дні 100грн = 11000гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр

8550

2000

2000

2000

15000

15000

10000
3000
22000

3000
22000

11000
13200

U-13 турнір 2
етап
(22
спортсменки+
2тренера+
1лікар)

розміщення 22 чоловік Х
4дні
Х
250грн
=
22000грн.
харчування 22 чол. Х
5дні 150грн = 16500гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
U-14
розміщення 25 чоловік Х
навчально4дні
Х
150грн
=
тренувальний
15000грн.
збір
(22 харчування 25 чол. Х 10000
спортсменки+ 4дні 100грн = 10000гр
2тренера+
транспортні витрати
1лікар)
U-14 турнір 1 розміщення 22 чоловік Х
етап
(21 4дні
Х
250грн
=
спортсменка+ 22000грн.
1тренер)
харчування 22 чол. Х 11000
5дні 100грн = 16500гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
U-14 турнір 2 розміщення 22 чоловік Х
етап
(22 4дні
Х
250грн
=
спортсменки+ 22000грн.
2тренера+ліка харчування 22 чол. Х
р)
5дні 150грн = 16500гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
U-15
розміщення 25 чоловік Х
навчально4дні
Х
150грн
=
тренувальний
15000грн.
збір
(22 харчування 25 чол. Х 10000
спортсменки+ 4дні 100грн = 10000гр
2тренера+
транспортні витрати
1лікар)
U-15 турнір 1 розміщення 22 чоловік Х
етап
(21 4дні
Х
250грн
=
спортсменка+ 22000грн.
1тренер)
харчування 22 чол. Х 11000
5дні 100грн = 16500гр

22000

22000

16500

16500
13200

15000

15000

10000
3000
22000

3000
22000

11000
13200

22000

22000

16500

16500
13200

15000

15000

10000
3000
22000

3000
22000

11000

транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
U-15 турнір 2 розміщення 22 чоловік Х
етап
(22 4дні
Х
250грн
=
спортсменки+ 22000грн.
2тренера+ліка харчування 22 чол. Х
р)
5дні 150грн = 16500гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
U-16
розміщення 25 чоловік Х
навчально4дні
Х
150грн
=
тренувальний
15000грн.
збір
(22 харчування 25 чол. Х 10000
спортсменки+ 4дні 100грн = 15000гр
2тренера+
транспортні витрати
1лікар)
U-16 турнір 2 розміщення 22 чоловік Х
етап
(22 4дні
Х
250грн
=
спортсменки+ 22000грн.
2тренера+ліка харчування 22 чол. Х
р)
5дні 150грн = 16500гр
транспортні витрати 22 13200
чоловік Х 300гр Х
2сторони = 13200гр
ВСЬОГО:
199000
РАЗОМ:

13200

22000

22000

16500

16500
13200

15000

15000

10000
3000

3000

22000

22000

16500

16500
13200

242050

76000

517050
517 050

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів:
Для реалізації даного проекту потрібні кошти на витрати по підготовці та участі в
чемпіонаті України згідно офіційного календаря проведення змагань у 2018році.
6. Перелік характеристик наявного матеріально –
Для реалізації проекту буде задіяно не менше 5 тренерів, використані власні технічні
ресурси, залучені додаткові кошти
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.

09 лютого 2018 року

