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

Громадська організація «Інститут
податкових реформ»
Розвиток ініціатив київської молоді
та підтримка інновацій
«Kyiv StartUp Club».

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано
проект (словами, зазначити лише один
напрямок)

Сприяння заходам, спрямованим
на
поліпшення
спортивного,
культурного та просвітницького
розвитку мешканців міста Києва

Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
коштів
Строк реалізації проекту
Прізвище,
ім’я,
по-батькові
керівника
організації, місце знаходження організації,
телефон, факс, e-mail

235 тис. грн
160 тис. грн

3 місяці (березень, квітень, травень)
Хотенко Олена Анатоліївна.
01021, м.Київ, вул Кловський Узвіз,
будинок 7А, квартира 154
Телефон: 0675390027
Електронна адреса:
ngo.ipr@gmail.com
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника Анфілов Руслан Анатолійович
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail
Експерт ГО «Інститут податкових
реформ»
01021, м.Київ, вул Кловський Узвіз,
будинок 7А, квартира 154
Телефон: 0672855665
Електронна адреса: anfilov@ukr.net
До заяви додається:
1) копія виписки з Єдиного державного реєстру ;
2) копія рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) копія статуту;
4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;
5) інформація про діяльність ГО «Інститут податкових реформ».
Голова ради
ГО «Інститут податкових реформ»
М.П.
____ ________________2018 року

Хотенко Олена Анатоліївна

Опис проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект:
Розвиток ініціатив київської молоді та підтримка інновацій «Kyiv StartUp Club»
Найменування інституту громадянського суспільства:
Громадська організація «Інститут податкових реформ»
1. Анотація
Назва проекту: Розвиток ініціатив київської молоді та підтримка інновацій «Kyiv StartUp
Club».
Пріоритетний напрямок: Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного,
культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.
Інститут громадянського суспільства, що подає проект: ГО «Інститут податкових
реформ».
Актуальність проблеми: На українському ринку праці все ще досить гостро стоїть
питання працевлаштування. Серед незайнятого населення чималу частину становлять
випускники університетів, які шукають першу роботу, випускники шкіл, які визначаються
з майбутнім фахом, лідери молодіжних ініціатив, внутрішньо переміщені особи,
демобілізовані військові, які будують життя в мирних умовах, літні люди, які прагнуть
змін та додаткової самореалізації.
Пріоритетне завдання проекту: Згуртувати активних та креативних людей, які прагнуть
знайти престижну роботу, відкрити власну справу, отримати міжнародний грант,
налагодити співпрацю та опанувати методики особистого зростання. Його метою є
сприяння самореалізації активних громадян як основного чинника розбудови сучасного
європейського Києва. Проект «StartUP Club» (зареєстроване право інтелектуальної
власності Громадської організації «Інститут податкових реформ») - це ексклюзивна
практика, яка забезпечить подальший сталий розвиток ділової грамотності для жителів
столиці. «Інститут податкових реформ» має досвідчених фахівців в бізнес-колах і зможе
ефективно впровадити даний проект.
Програма передбачає практичні кейси реалізованих проектів, навчальні семінари та
тренінги з ефективної роботи в команді, навичок спілкування, планування діяльності та
бюджет

організації,

мистецтва

публічного

виступу.

StartUP Club впроваджує нові форми організації заходів, наприклад: спіч-практикум, pressbrunch, workshop.
Заходи: Пропонуємо серію воркшопів (тренінгів) «Бізнес: починати чи почекати? Від ідеї
до першого прибутку».

2. Загальна інформація ГО «Інститут податкових реформ»

Історія

організації:

Громадська

організація

«Інститут

податкових

реформ»

зареєстрована 7 жовтня 2015 року у місті Київ. Засновниками виступили українські
підприємці, які підтримують процес реформування фіскальної політики в Україні за
кращими європейськими та світовими стандартами і бажають об’єднати навколо цієї ідеї
науковців, фахівців-практиків, підприємців та представників державних органів.
Зусиллями ІПР було організовано сотні семінарів,

конференцій, круглих столів,

воркшопів , тренінгів та тематичних заходів. Зокрема, у 2018 році вже вдруге ГО «Інститут
податкових реформ» спільно з «Громадським радіо» організовує щорічну Національну
премію «MEDIA etc.» для фахових медійників, що спеціалізуються на економічній
проблематиці

та

висвітлюють

процес

реформування

економіки.

Посилання:

https://mediaetc.org/
Мета діяльності організації:
1. Налагодження сприятливого клімату для розвитку підприємництва та інвестиційної
привабливості країни
2. Підвищення соціальної відповідальності платників податків і розвитку податкової
культури в суспільстві
3. Сприяння розвитку партнерських відносин між органами державної влади та бізнессередовищем
4. Об’єднання

всіх

зацікавлених

сторін

навколо

питання

трансформації

і

реформування фіскальної політики
Структура та кількісний склад організації: керівними органами організації є
Конференція, Наглядова рада, Рада, Дирекція. Вищим керівним органом Організації є
Конференція Організації, скликається Радою Організації не рідше одного разу на два роки.
Рада Організації є керівним органом Організації в період між конференціями. Раду
організації очолює голова, який обирається Конференцією. Він головує на засіданнях
Конференції та Ради Організації і організовує роботу. Контрольно-ревізійна комісія є
контролюючим органом Організації, здійснює контроль за фінансово-господарською
діяльністю Організації. Дирекція «Інституту податкових реформ» як виконавчий орган
працює відповідно до затвердженого стратегічного плану роботи та положення про
організацію

роботи.

Дирекція

складається

з

окремих

підрозділів:

аналітично-

дослідницької групи, відділу зовнішніх комунікацій і відділу адвокації, відділу роботи з
партнерами і проектний офіс.

Кількість працівників штатних: 8
Залучених: 8
Волонтерів: 3
Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування:
Вдало виграно конкурси та реалізовані проекти з GIZ, ІСАР «Єднання».
ICAP «Єднання» для проекту «Тренінг та консультації зі стратегічного планування», з
15.03.2016р. по 30.04.2016 р. Німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH для проекту «Фінансовий менеджмент для НГО:
просто про складне» (навчання представників НГО ефективному управлінню фінансами)
квітень-жовтень 2017 року, ICAP «Єднання» проект «Тренінги з організаційного
розвитку» з 11.10.2017 року по 30.11.2017 року.
ГО «Інститут податкових реформ» адаптує найкращий європейський досвід для
української молоді, в тому числі забезпечує молодіжний обмін між Україною та країнами
Євросоюзу. Зокрема в 2017 році стали ініціаторами загальноукраїнського проекту для
розвитку молоді «StartUP Club». Проект реалізовується й надалі у 2018 році. Вже у січні
цього року відбулось два важливих заходи: воркшоп «Перспективи побудови кар’єри» та
спіч-практикум «Бізнес: від ідеї до прибутку». Загалом в рамках «StartUP Club» проектом
охоплено більш ніж тисяча молодих людей, при цьому конкурс слухачів сягає 5:1. За
підсумками заходів організатори проводять опитування про найбільш актуальні для
слухачів теми. У фідбеку слухачі висловлюють побажання отримати інформацію щодо
перспектив розвитку малого бізнесу, відкритті власної справи, вдалого працевлаштування
та ефективного кар’єрного зросту.
Посилання: http://startupclub.com.ua/
3. Опис програми:
Проблема: На українському ринку праці все ще досить гостро стоїть питання
працевлаштування. Серед незайнятого населення чималу частину становлять випускники
університетів, які шукають першу роботу, випускники шкіл, які визначаються з майбутнім
фахом, лідери молодіжних ініціатив, внутрішньо переміщені особи, демобілізовані
військові, які будують життя в мирних умовах, літні люди, які прагнуть змін та додаткової
самореалізації.
Пріоритетне завдання проекту: Організатори проекту сподіваються згуртувати навколо
своїх ідей активних та креативних людей, які прагнуть знайти престижну роботу, відкрити
власну справу, отримати міжнародний грант, налагодити співпрацю та опанувати

методики особистого зростання. Його метою є сприяння самореалізації активних громадян
як основного чинника розбудови сучасного європейського Києва. Проект «StartUP Club»
(зареєстроване право інтелектуальної власності Громадської організації «Інститут
податкових реформ») - це ексклюзивна практика, яка забезпечить подальший сталий
розвиток ділової грамотності для жителів столиці. «Інститут податкових реформ» в
партнерстві з «Європейською молодіжною лігою» має досвідчених фахівців в бізнес-колах
і зможе ефективно впровадити даний проект.
Програма передбачає практичні кейси реалізованих проектів, навчальні семінари та
тренінги з ефективної роботи в команді, навичок спілкування, планування діяльності та
бюджет організації, мистецтва публічного виступу.
Мета проекту: Впровадження просвітницьких заходів для мешканців міста Києва, які
прагнуть правильно позиціонувати себе, ефективно просувати власні ініціативи, створити
свій бренд, відкрити власну справу або побудувати кар’єру. Проект націлений на розвиток
та підтримку малого та середнього бізнесу, формування ділової культури, розвиток
критичного мислення успішної людини.

План виконання проекту - Таблиця 1.
Кошторис витрат на реалізацію проекту – Таблиця 2.

План виконання проекту
Етапи реалізації
Підготовчий етап

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк
реалізації етапу

Відповідальний
виконавець (прізвище та
ініціали, посада)
Формування програмного 20 березня – 24 Анфілов Руслан
компоненту тренінгу
березня
Анатолійович
Експерт ГО «Інститут
Узгодження
програми
податкових реформ»
тренінгу та спікерів заходу
Надсилання
погодженим
заходу

01021, м.Київ, вул
Кловський Узвіз, будинок
7А, квартира 154
Телефон: 0672855665
Електронна адреса:
anfilov@ukr.net

листів
спікерам

Замовлення поліграфії
Відбір учасників

Таблиця 1

Поширення інформації
про тренінги на сайті
проекту, ЗМІ, партнерів,
соцмережах, розсилка
цільовій аудиторії.
Прийом заявок та відбір
учасників тренінгу.
Надсилання програми
заходу та супровідних
матеріалів учасникам і
спікерам заходу.

27 березня – 30 Анфілов Руслан
березня
Анатолійович
Експерт ГО «Інститут
податкових реформ»
01021, м.Київ, вул
Кловський Узвіз, будинок
7А, квартира 154
Телефон: 0672855665
Електронна адреса:
anfilov@ukr.net

Проведення брифінгу у
приміщенні Київської
міської державної
адміністрації або
Українського медіацентру (за погодженням
КМДА) з залученням
українських ЗМІ
Проведення
навчання

3 квітня перший тренінг
для 100 учасників з 11:30
до 16:30
10 квітня другий тренінг
для 100 учасників з 11:30
до 16:30
17 квітня третій тренінг
для 100 учасників з 11:30
до 16:30

3 квітня
квітня

–

6 Анфілов Руслан

Анатолійович
Експерт ГО «Інститут
податкових реформ»

01021, м.Київ, вул
Кловський Узвіз, будинок
7А, квартира 154
Телефон: 0672855665
Електронна адреса:
anfilov@ukr.net

20 квітня четвертий
тренінг для 100 учасників
з 11:30 до 16:30
24 квітня тренінг для 100
учасників з 11:30 до 16:30
Підведення
підсумків проекту

Проведення підсумкових 28 травня – 31 Анфілов Руслан
круглих столів за участю травня
Анатолійович
найактивніших
Експерт ГО «Інститут
представників, створення
податкових реформ»
відео-презентацій,
01021, м.Київ, вул
виступів
експертів,
Кловський Узвіз, будинок
розповсюдження їх в
7А, квартира 154
інтернеті.
Телефон: 0672855665
Електронна адреса:
Проведення пресanfilov@ukr.net
конференцій, презентація
новаторств учасників
програми, створення та
розміщення їх публікацій
в соцмережах.
Формування звітів та
аналіз проведеної
навчальної роботи.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту
Таблиця 2
№

1
1

2

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

Сума коштів з
інших джерел,
грн.

Власний
внесок
організації,
грн.

Загальна
сума
коштів на
реалізаці
ю
проекту,
грн.

2

3

4

5

6

Оплата послуг
експертів з
розробки
професійних
матеріалів та
проведення медіадиспутів і
консультацій
Офісні витрати:

13500+
10500+
6500

30 500

0

0

30 500

3340*5*5

83 500

0

0

83 500

35*500

0

0

17 500

17 500

300*5

0

0

1 500

1 500

21*500

10 500

0

0

10 500

Оплата
винагороди
за
надання послуг:

Оренда
приміщення
навчальних
тренінгів

для

Канцтовари
(блокноти, ручки)

3

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

7

Інші
витрати,
послуги:
Послуги з дизайну
поліграфії

Друк роздаткових
матеріалів для
медіа-диспутів.

Послуги зі
створення,
адміністрування та
просування
тематичних
сторінок у
соціальних
мережах

5166*3

0

0

15 500

15 500

Рекламна кампанія
в мас-медіа.

10000+
15500+
6500+
3500+ 5000

0

0

40 500

40 500

Кава-брейк.

71*500

35 500

0

0

35 500

ВСЬОГО:
РАЗОМ:

160 000

75 000

235 000

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів.
Вартість послуг та товарів беремо з тих розрахунків, які нам подали потенційні
підрядники.
1. Оплата винагороди за надання послуг.

Оплата послуг експертів з розробки професійних матеріалів та проведення воркшопів
(тренінгів) і консультацій. Всього маємо п´ять заходів, які множимо на кількість

робочих годин за день (4 години), тобто разом 25 годин – це фактичне надання послуг.
Додатково – надаватимуться послуги з підготовки аналітичних та інформаційних
матеріалів для проведення заходів та послуги з надання консультацій учасникам медіадиспутів за результатами проведення заходів. Таким чином оплата послуг експертів
складається з трьох частин: перша – це підготовка експертних аналітичних
інформаційних матеріалів (13500грн), друга – це послуги з проведення заходів і
консультування учасників заходів під час медіа-диспутів (10500грн), третя – це надання
консультацій письмових та дистанційними засобами інтернет спілкування ( 6500 грн).
Загальна вартість 30500 грн.
2. Офісні витрати.
Оренда приміщення для навчальних тренінгів. Вартість години оренди приміщення на
100 чоловік для проведення заходу є 3340 грн. Множимо на 5 годин в день (з 11.30 до
16.30) і на 5 днів проведення заходу. Разом за весь період вартість становитиме 83500
грн.
Канцтовари (блокноти, ручки). Один комплект ручки і блокнота коштує 35 грн.
Множимо на 500 учасників. Загальна вартість 17500 грн.
3. Інші витрати, послуги.
Послуги з дизайну поліграфії. Вартість 1 година роботи дизайнера 300 грн, множимо
на 5 годин роботи.

Друк роздаткових матеріалів для медіа-диспутів. Вартість друку 1 буклету 19 грн,
множимо на 500 учасників, загальна вартість 9500 грн.
Послуги зі створення, адміністрування та просування тематичних сторінок у
соціальних мережах – вартість 1 місяця реалізаціїї 5166 грн, множимо на 3 місяці
проведення заходів, загальна вартість 15500 грн.
Рекламна кампанія в мас-медіа. Вартість разової публікації матеріалу у інтернетвиданні «Liga.net» 10000 грн, анонс заходу (4 рази) на головній сторінці 15 500 грн.
Вартість одного розміщення статті про захід онлайн-ресурсі «korrespondent.net» 6500
грн, анонс 3500 грн, «UBR» 5000 грн. Підсумовуючи разом маємо загальну вартість
45000 грн.
Кава-брейк. Вартість 1 поції (чай, кава, канапка) 71 грн. Множимо на 500 учасників за
весь період заходу, загальна вартість 35500 грн.
1. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового :
Кількість працівників штатних: 8
Залучених: 8
Волонтерів: 3
1. Принтер лазерний чорно-білий А4.
2. Ноутбук для проектного менеджера.
3. Ноутбук для грант-менеджера.
4. Ноутбук для дизайнера мультимедійних проектів.
5. Батареї для ноутбуків.
6. Дистанційний пульт-презентер.
7. Мишки usb.
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