
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 «Інститут 
податкових реформ» 

Назва проекту Серія медіа-диспутів щодо 
боротьби з фейковими новинами та 
неправдивою інформацією 
«MEDIA.ETC СТОП-ФЕЙК» 

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

Сприяння розвитку міста Києва у 
сфері правової освіти населення 
та формування громадянської 
культури 

Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проекту  

289 000 грн 

Очікуване фінансування за рахунок 
бюджетних коштів 

197 500 грн 

Строк реалізації проекту  3 місяці (березень, квітень, 
травень) 

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

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 проекту, поштова адреса, телефон, 
e-mail 

Хотенко Олена Анатоліївна 
Голова ради ГО «Інститут 
податкових реформ»  
01021, м.Київ, вул Кловський 
Узвіз, будинок 7А, квартира 154 
Телефон 0675390027 
Електронна адреса: 
ngo.ipr@gmail.com 



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»                                Хотенко Олена Анатоліївна 
 
М.П. 
____ ________________2018 року 
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Опис проекту та кошторису  
витрат, необхідних для його реалізації 

 
Проект:  

Серія медіа-диспутів щодо боротьби з фейковими новинами та неправдивою 

інформацією «MEDIA.ETC СТОП-ФЕЙК». 

 

Найменування інституту громадянського суспільства:  

Громадська організація «Інститут податкових реформ». 

 

1.Анотація 
Назва проекту: Серія медіа-диспутів щодо боротьби з фейковими новинами та 

неправдивою інформацією «MEDIA.ETC СТОП-ФЕЙК».  

Пріоритетний напрямок: Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти 

населення та формування громадянської культури. 

Інститут громадянського суспільства, що подає проект: ГО «Інститут податкових 

реформ». За підтримки  Громадської організації «Громадське радіо». 

Актуальність проблеми: Сьогодні пересічним явищем стало поширення неправдивих 

новин та фейкової інформації. Враховуючи наближення виборчих перегонів, такої 

замовної і неправдивої інформації ставатиме все більше. Ситуація ускладнюється тим, 

що таку інформацію поширюють лідери думок соціальних мереж. Таким чином 

фейкова інформація часто стає вірусним контентом. 

Протидіяти цьому можна, лише навчивши мешканців Києва, а особливо лідерів думок, 

які мають велику кількість фоловерів, розрізняти неправдиву інформацію, зупиняти та 

протидіяти фейковим новинам, навчити киян критично мислити, оцінюючи 

інформацію. 

Пріоритетне завдання проекту: Організатори проекту сподіваються згуртувати 

навколо своїх ідей активних та креативних людей, які отримають знання у 

медіаграмотності та навичках критичного мислення і стануть, в подальшому, медіа-

менторами. Проект «MEDIA.ETC СТОП ФЕЙК» - це, по-перше, ексклюзивна практика 

для молодих людей, по-друге, реалізація цього проекту забезпечить подальший сталий 

розвиток програм медіа грамотності для молоді; по-третє, «Інститут податкових 

реформ» має досвідчених фахівців в популярних медіа-середовищах і зможе ефективно 

впровадити даний проект. 

Заходи: Пропонуємо серію навчальних семінарів «MEDIA.ETC СТОП-ФЕЙК». 
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Вони включатимуть семінари за участі відомих журналістів та медійників, які 

навчатимуть розрізняти неправдиву інформацію, підвищувати якість просування 

економічно обґрунтованої та об'єктивної інформації. 

 

2. Загальна інформація ГО «Інститут податкових реформ». 
 
Історія організації: ГО «Інститут податкових реформ» заснована у 2015 році.  

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. Вже два роки поспіль за підтримки 

ГО «Громадське радіо» успішно реалізовує впровадження заходів на протидію 

неправдивої інформації, посилення майстерності журналістів, підвищення якості 

професійної журналістики. Одним із наймасштабніших проектів ГО «Інститут 

податкових реформ» у цьому напрямку є «Національна премія MEDIA.ETC» 

(посилання: https://mediaetc.org/), який діє з 2016 року.  

 

Мета діяльності ГО «Інститут податкових реформ» : 

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 

бізнес-середовищем. 

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-

https://mediaetc.org/
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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: 

ГО «Інститут податкових реформ» має досвід у проведенні заходів у сфері правової 

освіти населення та формування громадянської культури. У 2017 році силами 

колективу ГО «Інститут податкових реформ» було проведено серію успішних майстер-

класів, воркшопів по навчанню медіаграмотності з метою набуття навичок відрізняти 

правдиві новини від неправдиаих (фейкових). 

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.  

У 2017 році проведено серію майстер-класів на тему «Сучасний інструментарій 

медійника».  У них прийняли участь журналісти: телеканалу «ZIK», «24 каналу», 

полтавського телеканалу «Лтава», «Deutsche Welle» (Німецька хвиля), газети 

«Урядовий  кур’єр», часопису «Політична критика», сайту «Паралель-медіа» тощо. 

 

3. Опис програми: 

Проблема: В Україні сьогодні пересічним явищем стало поширення неправдивих 

новин та фейкової інформації. Враховуючи наближення виборчих перегонів, такої 

замовної і неправдивої інформації ставатиме все більше. Ситуація ускладнюється тим, 

що таку інформацію поширюють лідери думок соціальних мереж. Таким чином 

фейкова інформація часто стає вірусним контентом. 
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Протидіяти цьому можна, лише навчивши мешканців Києва, а особливо лідерів думок, 

які мають велику кількість фоловерів, розрізняти неправдиву інформацію, зупиняти та 

протидіяти фейковим новинам, навчити киян критично мислити, оцінюючи 

інформацію. 

Саме тому задля уникнення цієї ситуації ГО «Інститут податкових реформ» виходить з 

пропозицією організувати серію навчальних семінарів «MEDIA.ETC-СТОП-ФЕЙК». 

Ці заходи включатимуть семінари за участі відомих журналістів та медійників, які 

навчатимуть розрізняти неправдиву інформацію, підвищувати якість просування 

економічно обґрунтованої та об'єктивної інформації. 

Пріоритетне завдання проекту: організатори проекту сподіваються згуртувати 

навколо своїх ідей активних та креативних людей, які отримають знання у 

медіаграмотності та навичках критичного мислення і стануть в подальшому медіа-

менторами. Проект «MEDIA.ETC СТОП-ФЕЙК»- це, по-перше, ексклюзивна практика 

для молодих людей, по-друге – реалізація цього проекту забезпечить подальший 

сталий розвиток програм медіаграмотності для молоді; по-третє – «Інститут 

податкових реформ» має досвідчених фахівців в популярних медіа-середовищах і 

зможе ефективно впровадити даний проект. 

Мета проекту: Впровадження просвітницьких заходів для мешканців міста Києва, які 

активно пишуть у соціальних мережах, підвищення їхніх знань у сфері правової освіти 

та формування громадянської культури, розвиток критичного мислення. 

План виконання проекту - Таблиця 1. 

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

                             Таблиця 1 
Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу 
Строк 

реалізації етапу 
Відповідальний 

виконавець (прізвище та 
ініціали, посада) 

Підготовчий етап Формування програмного 
компоненту медіа-диспуту 
 
Узгодження програми 
медіа-диспуту та спікерів 
заходу 
 
Надсилання листів 
погодженим спікерам 
заходу 
 
Замовлення поліграфії 
 
 

19 березня – 23 
березня 

Хотенко Олена Анатоліївна 
Голова ради ГО «Інститут 
податкових реформ»  
01021, м.Київ, вул 
Кловський Узвіз, будинок 
7А, квартира 154 
Телефон 0675390027 
Електронна адреса: 
ngo.ipr@gmail.com 

Відбір учасників Поширення інформації 
про тренінги на сайті 
проекту, ЗМІ, партнерів, 
соцмережах, розсилка 
цільовій аудиторії. 
 
Прийом заявок та відбір 
учасників медіа-диспуту. 
 
Надсилання програми 
заходу та супровідних 
матеріалів учасникам і 
спікерам заходу. 
 
Проведення брифінгу у 
приміщенні Київської 
міської державної 
адміністрації або 
Українського медіа-
центру  (за погодженням 
КМДА) з залученням 
українських ЗМІ 
 

26 березня – 30 
березня 

Хотенко Олена Анатоліївна 
Голова ради ГО «Інститут 
податкових реформ»  
01021, м.Київ, вул 
Кловський Узвіз, будинок 
7А, квартира 154 
Телефон 0675390027 
Електронна адреса: 
ngo.ipr@gmail.com 

Проведення 
навчання 
 

31 березня перший медіа-
диспут для 100 учасників 
з 11:30 до 16:30 
 
14 квітня другий медіа-
диспут для 100 учасників 
з 11:30 до 16:30 
 
28 квітня третій медіа-
диспут для 100 учасників 
з 11:30 до 16:30 

31 березня – 26 
травня 

Хотенко Олена Анатоліївна 
Голова ради ГО «Інститут 
податкових реформ»  
01021, м.Київ, вул 
Кловський Узвіз, будинок 
7А, квартира 154 
Телефон 0675390027 
Електронна адреса: 
ngo.ipr@gmail.com 
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12 травня четвертий 
медіа-диспут для 100 
учасників з 11:30 до 16:30 
 
26 травня п’ятий медіа-
диспут для 100 учасників 
з 11:30 до 16:30 
 
  

Підведення 
підсумків проекту 

Проведення підсумкових 
круглих столів за участю 
найактивніших 
представників, створення 
відео-презентацій, 
виступів експертів, 
розповсюдження їх в 
інтернеті. 
 
Проведення прес-
конференцій, презентація 
новаторств учасників 
програми, створення та 
розміщення їх публікацій 
в соцмережах. 
 Формування звітів та 
аналіз проведеної 
навчальної роботи. 

28 травня – 31 
травня 

Хотенко Олена Анатоліївна 
Голова ради ГО «Інститут 
податкових реформ»  
01021, м.Київ, вул 
Кловський Узвіз, будинок 
7А, квартира 154 
Телефон 0675390027 
Електронна адреса: 
ngo.ipr@gmail.com 

 
 
Очікувані результати:  

Цільова аудиторія: мешканці Києва від 15 до 45 років,  особливо лідери думок, які 

мають велику кількість фоловерів, активні та креативні люди, які отримають знання у 

медіаграмотності та навичках критичного мислення, які стануть, в подальшому, медіа-

менторами. 

Залучені учасники:  

- кількість безпосередніх учасників (тих, які безпосередньо беруть участь): 500 

чоловік; 

- кількість залучених учасників (тих, хто контактує з безпосередніми учасниками): 

2500 чоловік. 

- Кількість читачів, які будуть охоплені медійними засобами інформації: 50 000 

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту: 

ГО «Громадське радіо» надасть інформаційну підтримку, залучивши журналістів, 

медійників для розповсюдження інформації про даний проект.  

Голова правління ГО «Громадське радіо» - Куликов Андрій Вікторович. Адреса: Україна, 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик 26, тел.: +38 (044) 279-72-09, +38 (067) 220-16-74. 



 

7 
 

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту 

Таблиця 2 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

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

Сума коштів з 
інших джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізаці

ю 
проекту, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

 Оплата 
винагороди за 
надання послуг: 
 
Оплата послуг 
експертів з 
розробки 
професійних 
матеріалів та 
проведення медіа-
диспутів і 
консультацій 

 
 
 
 

35500+ 
32500+ 
26500 

 
 
 
 

94 500 

 
 
 
 

0 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

94 500 

 Офісні витрати: 
 
Оренда 
приміщення для 
навчальних 
тренінгів 
 
 

 
 
 
3740*5*5 
 
 
 

 

 
 
 

93 500 
 
 

 
 

 
 
 

0 
 
 
 

 

 
 
 
0 

 
 
 

 

 
 
 

93 500 
 
 
 

 
  

 
Канцтовари 
(блокноти, ручки) 
 
 

 
 
 
35*500 
 

 

 
 

 
0 

 
 

 
 
 

0 
 

 

 
 
 

17 500 
 

 

 
 

 
17 500 

 
 

 Інші витрати, 
послуги: 
 
Послуги з дизайну 
поліграфії 
 
 

 
 
 
300*5 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 

1 500 
 
 

 

 
 
 

1 500 
 
 

 
 Друк роздаткових 

матеріалів для 
медіа-диспутів. 
 
 
 

19*500 
 
 
 
 

 

9500 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

9 500 
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Послуги зі 
створення, 
адміністрування та 
просування 
тематичних 
сторінок у 
соціальних 
мережах 
 

 
 
1833*3 

 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 

5 500 
 

 
 

5 500 
 

  
Рекламна кампанія 
в мас-медіа. 
 
 
 

 
10000+ 
15500+ 
6500+ 
3500+ 5000 

 

 
0 

 
 
 

 

 
0 

 
 
 

 

 
40 500 

 
 
 

 

 
40 500 

 
 
 
 

  
Кава-брейк. 
 
 
 

 
53*500 
 
 

 

 
0 

 
 

 

 
0 

 
 

 

 
26 500 

 
 

 

 
26 500 

 
 

 
 ВСЬОГО:  197 500  91 500  
 РАЗОМ:     289 000 

 

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 медіа-
диспутів 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 медіа-диспутів за 
результатами проведення заходів. Таким чином оплата послуг експертів складається з 
трьох частин: перша – це підготовка експертних аналітичних інформаційних матеріалів 
(35 500 грн), друга – це послуги з проведення заходів і консультування учасників заходів 
під час медіа-диспутів (32 500 грн), третя – це надання консультацій письмових та 
дистанційними засобами інтернет спілкування (26 500 грн). Загальна вартість 94 500 грн. 

2. Офісні витрати.  
Оренда приміщення для навчальних тренінгів. Вартість години оренди приміщення на 100 
чоловік для проведення заходу є 3740 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  93500 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.  
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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 1833 грн, множимо на 3 місяці проведення 
заходів, загальна вартість 5500 грн. 
Рекламна кампанія в мас-медіа. Вартість разової публікації матеріалу у інтернет-виданні 
«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) 53 грн. Множимо на 500 учасників за 
весь період заходу, загальна вартість 26500 грн. 
 
 

5. 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. 
 

 
 
 
 
Голова ради  
ГО «Інститут податкових реформ»                                          Хотенко Олена Анатоліївна 
 
М.П. 
____ ________________2018 року 
 
 
 
 

 
 
 



 



 



 


































