
 

 
 

 
 
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  

Громадська організація «НАША 
ОБОЛОНЬ» 

Назва проекту Районна газета «Наша Оболонь» 
Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано 
проект (словами, зазначити лише один 
напрямок)  

Інформування мешканців 
оболонського району та м.Києва 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проекту  

279тис.грн. 

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних 
коштів 

199тис.грн. 

Строк реалізації проекту  6 місяців 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 
організації, місце знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail 

Гончарук Василь Віталійович, 
вул.Зої Гайдай, 6, кв.200  
моб.тел.096-036-00-00                                            

e-mail:nasha.obolon@i.ua 
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника 
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail 

Гончарук Василь Віталійович, 
просп.Г.Сталінграду,24-а, корпус Б  

моб.тел.096-036-00-00                                            
e-mail: nasha.obolon@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       Районна газета «Наша Оболонь»      
 (назва проекту) 
 
Найменування інституту громадянського суспільства: Громадська організація 
«НАША ОБОЛОНЬ» 

1. Анотація  
Серед 10 районів міста лише 5 мають друковані ЗМІ: «Сирець», «Шевченківське 
слово» (Шевченківський р-н), «Солом’янка» (Солом’янський р-н), «Контрактова 
Площа» (Подільський р-н), «Дарницькі вісті» (Дарницький р-н), «D-news» 
(Дніпровський р-н). В Оболонському районі таке медіа було у 2007-2011 роках у 
проекті «Газета нашего района». Відтоді мешканці потребують інформації про 
місцеві події з повідомленням деталей, які є недоступними для масштабних медіа.  
 Новостворений ресурс стане не лише майданчиком для спілкування та отримання 
інформації про життя громади, а й платформою для виявлення ініціатив мешканців 
міста, які призведуть до реальних змін у конкретному будинку та районі.  
 
Метою проекту є інформування мешканців Оболоні про місцеві події, 
налагодження та покращення комунікації між людьми, які проживають в одному 
районі, сприяння підвищенню медіаграмотності населення через участь у створенні 
контенту для видання  
 
Для кого цей проект 
Цей проект для жителів Оболоні різних вікових категорій та соціальних груп; 
 - люди, які працюють у цій частині міста або проводять тут багато часу; 
 - пенсіонери; 
 - учні та вчителі Оболонського району;  
 - представники малого та середнього бізнесу в Оболонському районі  
Ключові показники оцінки результату проекту 
Зміцнення громадянського суспільства через соціально-відповідальну громаду, яка 
отримає інструмент контролю, платформу для діалогу влади, жителів, ЗМІ, бізнесу 
для вирішення локальних проблем. 
 Популяризація Оболоні покращить інвестиційну привабливість території, що 
поліпшить економічні показники. 
 

2. Загальна інформація, що подається за схемою: 
Організація створена 09 квітня 2014року. 
Газета ГО «НАША ОБОЛОНЬ» зареєстрована 01 вересня 2015року 
Основна мета діяльності організації: задоволення та захист потреб мешканців 
Оболонського району, сприяння в розробці та проведення заходів щодо 
розвитку Оболонського району. 



 

 
 

 
3. Опис програми  
 
план виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

                Таблиця 1 
 

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
реалізації етапу 

Відповідальний 
виконавець 

(прізвище та 
ініціали, посада) 

Підготовка Розробка концепції та 
макету газети 

Березень-
квітень 

ГончарукВ.В. 
керівник 
проекту 
 

Випуск газети номер 1 
 

Збір інформації, 
верстка, видання 
газети, 
розповсюдження  

Травень 
 

Випуск газети номер 2 червень 

Випуск газети номер 3 липень 

Випуск газети номер 4 серпень 

Випуск газети номер 5 вересень 

Випуск газети номер 6 жовтень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею2 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

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

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організац
ії , грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 
проекту, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Створення фірмового 
стилю 

 5000   5000 

2 Створення дизайн-
макету газети на 8 
шпальт 

 5000   5000 

3 Верстка 6 випусків по 
2500 

15000   15000 

4 Послуги коректора та 
літературного 
редактора 

6 випусків по 
2500 

9500  5500 15000 

5 Гонорарний фонд 6 випусків по 
10000 

 30000 30000 60000 

6 Друк (А 3, 8 полос, 
папір офсетний 70 гр., 
4+1; тираж 5000 екз.) 

6 випусків по 
13650 

81900   81900 

7 Транспортні витрати 6 випусків по 
1500 

9000   9000 

8 Послуги з 
розповсюдження 

6 випусків по 
3000 

18000   18000 

9 Розробка сайту 
видання 

   2500 2500 

10 Підтримка сайту 
видання 

6 випусків по 
2500 

  6000 6000 

11 SMM у соціальних 
мережах 

6 випусків по 
10000 

  6000 6000 

12 Технічно-програмне 
забезпечення редакції 

 30000   30000 

13 Непередбачувані 
витрати, податки 10% 

 25600   25600 

    30 000 50 000 69 000 
 ВСЬОГО:  199 000 30 000 50 000 279 000 
 РАЗОМ:     279 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування: 
Локальні медіа відіграють важливу роль у суспільному житті, виконуючи дві основні 
функції інформаційну й емоційну. Інформаційна полягає у забезпечення 
інформаційних потреб (що відбувається, де і коли), а емоційна дає громадянам 
можливість відчути себе приналежними до однієї (місцевої) спільноти. Завдяки 
місцевим ЗМІ люди відчувають причетність не лише до свого міста, селища чи села, а 
й до вулиці й сусідів. Локальні медіа зазвичай покривають набагато дрібніші 
території, ніж традиційні газети чи телерадіостанції. Вони можуть стосуватися цілого 
міста чи селища, або ж торкатися життя якоїсь більш вузької спільноти, наприклад, 
жителів мікрорайону 
 Таким чином створення газети «НАША ОБОЛОНЬ» задовольнятиме потреби 
мешканців оболонського район, сприятиме формуванню соціально-відповідальної 
громади.  
 
6. Перелік характеристик наявного матеріально – 
Для реалізації проекту будуть задіяні члени Громадської організації «Наша Оболонь», 
волонтери, студенти університету імені Грінченка, використані власні технічні 
ресурси, оргтехніка та інше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________                                                       
       (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
М.П.                                                                                              09 лютого  2018 року 
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