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Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
Заява
на участь у міському конкурсі проектів
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського суспільства

ГО «Укрмедіа»

Назва проекту

Освітня платформа «Українська для всіх»

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

437 080 грн. 00 коп.

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних коштів

130 040 грн. 00 коп.

Строк реалізації проекту

Один рік

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

Чеславський Олег Євгенович,
01004, вул. Дарвіна, буд. 5, кв. 36
Тел.:+380(67) 502-502-2,
E-mail: info@ukrmedia.org

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника проекту,
поштова адреса, телефон, e-mail

Шепетко Юлія Миколаївна,
Волонтер ГО «Укрмедіа»
01004, вул. Дарвіна, буд. 5, кв. 36
Тел.:+380 (96) 286-48-63,
E-mail: info@ukrmedia.org

До заяви додається:

1. копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені
печаткою;
2. копія документа, що підтверджує включення 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.

Голова ГО «Укрмедіа»

Чеславський О.Є.
М.П.

30 січня 2018 року
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Анотація
Українська мова — це велике духовне надбання нашого народу, важливий засіб
самоідентифікації, державотворення і суспільного поступу, інтелектуального і культурного
розвитку нації. Згідно з Конституцією України українська мова є державною. Її утвердження і
розвиток — це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова
Української держави.
У країні давно назріла потреба в активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення
належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі,
засобах масової інформації тощо.
Головною метою створення освітньої платформи «Українська для всіх» є популяризація
української мови та культури на території міста Києва, України та у глобальному
інформаційному просторі. Створення платформи дасть можливість мешканцям Києва
безкоштовно вивчати українську мову, літературу, культуру, отримувати консультації
досвідчених викладачів.
Ключовими цілями проекту є:






створення якісного сервісу, який дасть можливість мешканцям Києва вивчати
українську мову, літературу і культуру, а також , отримувати консультації досвідчених
викладачів.
сприяння зміцненню статусу української мови як державної;
сприяння всебічному розвитку і розширення функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя;
створення умов для вивчення української мови жителями з числа національних
меншин;

Загальна інформація
Громадська організація «Укрмедіа» фактично була створена навесні 2014 року, але офіційно
зареєстрована була тільки 9 лютого 2015.
Мета Громадської Організації «Укрмедіа»:








Сприяти розвитку громадянського суспільства, розвитку демократичних ініціатив.
Сприяння розвитку громадянської журналістики.
Сприяння розвитку української мови та культури.
Упровадження нових розробок у сфері IT.
Освіта: консультації, менторство, семінари, школа журналістики, піару.
Підтримка освітніх, демократичних, антикорупційних ініціатив
Створення сайтів для шкіл, громадських об'єднань, активістів, громадянських
журналістів
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За три роки зусиллями ГО «Укрмедіа» була створена сучасна система управління контентом
– CMS «UMN», що дозволяє побудувати в інтернеті онлайн-медіа будь-якої складності.
За три останні роки ГО «Укрмедіа» спромоглася створити ряд соціальних проектів, а що
найголовніше, довести програмне забезпечення платформи до стану комерційного продукту.
У червні 2017 команда ГО «Укрмедіа» перемогла в Хакатоні «IAB Hackathon BroadсastLAB»
де посіла перше місце, за прототип мобільного додатку «MyNews».
У грудні 2017 ГО «Укрмедіа» отримало перше місце на Хакатоні Civic Tech Camp 2017 з
мобільним додатком «Моє Місто».
До ГО «Укрмедіа» наразі входить 4 учасники:





Голова: Чеславський Олег
Ревізор: Закапко Сергій
Секретар: Шепетко Олександр
Юрист: Закапко Станіслава

Ще 4 підключаються до реалізації проектів у якості сторонніх виконавців:





Шепетко Юлія, викладач української мови та літератури, кандидат педагогічних наук.
Гуменний Аркадій, розробник мобільних додатків для платформи Android.
Касьяненко Ігор, розробник мобільних додатків для платформи iOS.
Назарова Анастасія, дизайнер.

У своїй діяльності громадська організація ще не використовувала зовнішні джерела
фінансування. Усі ресурси для реалізації проектів були надані співзасновниками організації.

Опис програми
Сьогодні в Києві не існує централізованого сервісу, який би дозволяв мешканцям
безкоштовно вивчати українську мову, літературу та культуру. Натомість є декілька онлайнресурсів різного ступеня готовності, більшість з яких не розвивається впродовж останніх
кількох років.
Не меншою проблемою є те, що жоден з існуючих ресурсів не пропонує зворотного зв’язку
між викладачами та учнями: учень у кращому разі має можливість тільки однобічно
опрацьовувати інформацію, розташовану на сторінках веб ресурсів, не маючи при цьому
можливості отримати консультацію кваліфікованого викладача.
Задля вирішення зазначених проблем ми пропонуємо створити інформаційно-соціальну
платформу, яка об’єднає викладачів з української мови та літератури з одного боку, та
бажаючих навчатися — з іншого.
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Створена платформа запропонує якісні текстові та відеоматеріали, лекції, вебінари,
можливість отримати допомогу від досвідченого викладача української мови та літератури.

Завдання проекту




Створити зручний та доступний онлайн-сервіс, що буде допомагати киянам та всім
бажаючим безкоштовно отримувати необхідні матеріали для вивчення української
мови, літературі та культури.
Усіляко сприяти популяризації та розвитку української мови, літератури і культури В
Києві, Україні та в глобальному інформаційному просторі.

План виконання проекту
Таблиця 1
Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації
етапу

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)

1

Розробка дизайну веб- додатка

2 тижні

Назарова Анастасія

2

Розробка веб-додатка

3 місяці

Шепетко Олександр

3

Підтримка серверної та
мережевої інфраструктури

12 місяців

Шепетко Олександр

4

Розробка лекцій, онлайн-курсів,
тестів та вебінарів, запис
відеоматеріалів

12 місяців

Шепетко Юлія

5

Онлайн-консультації

12 місяців

Шепетко Юлія

Результати
У результаті запуску проекту буде розроблено щонайменше 50 повноцінних унікальних
якісних курсів з української мови та літератури, які будуть складатися с текстових та
відеоматеріалів, інтерактивного тестування та онлайн-підтримки користувачів.
Охоплення аудиторії, завдяки виділеному бюджету на просування матеріалів через
соціальну мережу Фейсбук дасть можливість охопити щонайменше 1 000 000 мешканців
міста.

Цільова аудиторія
Мешканці Києва, України та спільнота глобальної інформаційної мережі. Інформування
громадськості буде вестися через соціальні мережі, де зараз знаходиться найбільш активна
частина спільноти.
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Кошторис витрат на реалізацію проекту
Таблиця 2
№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

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

Сума
коштів
з
інших
джере
л,
грн.

Власний
внесок
організації ,
грн.

Загальна сума
коштів на
реалізацію
проекту, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Розробка дизайну вебдодатка

28000 грн х
0,5 місяця

14000 грн

14000 грн

2

Хостинг веб-ресурсу та
резервних копій

420 грн х 12
місяців

5040 грн

5040 грн

3

Розробка веб-додатка

56000 грн х 3
місяці

168000 грн

168000 грн

4

Розробка лекцій, курсів,
тестів, вебінарів та
відеоматеріалів, онлайнконсультації

10000 грн х
12 місяців

120000 грн

120000 грн

5

Відеокамера Panasonic HCV770EE-K

11800 грн

11800 грн

11800 грн

6

Штатив для відеокамери
Arsenal ARS-3730

640 грн

640 грн

640 грн

7

Реклама у Фейсбук

9800 грн. х 12 117600 грн
міс.

УСЬОГО:

130040 грн

РАЗОМ:

117600 грн
307040 грн

437080 грн
437080 грн

Обґрунтування кількості послуг та товарів
Для розробки дизайну веб-ресурсу буде задіяно одного дизайнера терміном на два тижні.
Заробітна плата дизайнера потрібної кваліфікації згідно даним ресурсів work.ua, rabota.ua
та jobs.dou.ua складає 28 000 грн на місяць. Таким чином, на розробку дизайну веб-додатка
необхідно 14 000 грн.
Для розробки веб-додатка буде задіяно веб-розробника терміном на три місяці. Заробітна
плата розробника потрібної кваліфікації згідно даним ресурсів work.ua, rabota.ua та
jobs.dou.ua складає 56 000 грн на місяць, тобто на розробку веб-додатка необхідно 168 000
грн.
Для розробки лекцій, курсів, тестів, вебінарів, відеоматеріалів та надання онлайн-
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консультацій буде задіяно викладача української мови та літератури терміном на один рік.
Заробітна плата викладача потрібної кваліфікації згідно даним ресурсів work.ua та
rabota.ua складає 10 000 грн на місяць, таким чином на розробку лекцій, курсів, тестів,
вебінарів, відеоматеріалів та надання онлайн-консультацій необхідно 120 000 грн.
Для запису відеоматеріалів лекцій та проведення вебінарів буде придбана відеокамера
Panasonic HC-V770EE-K вартістю 11 800 грн та штатив для відеокамери Arsenal ARS-3730
вартістю 640 грн. Моделі відеокамери та штативу обрані з розрахунку максимального
співвідношення вартість/ціна. Ціни на обладнання надані згідно даним магазину «Розетка» і
є найнижчими серед знайдених.
Приміщення та освітлювальне обладнання вже є в наявності.
Задля забезпечення надійної роботи сервісу буде використано хостінг від компанії Linode,
яка багато років є постійним постачальником ГО «Укрмедіа». Під проект буде придбано
пакет «Linode 2GB», вартістю 280 грн. на місяць, та «Linode 1GB», вартістю 140 грн на
місяць для резервного архівування даних веб-додатка. Таким чином для забезпечення
роботи веб-додатка треба 5040 грн.
Украй важливим для популяризації ідеї платформи буде реклама в соціальній мережі
Фейсбук. На базі досвіду просування схожих проектів ми дійшли висновку, що сума в 9800
грн гарантує проекту можливість швидко набрати популярність та вийти на потрібний рівень.
Враховуючи алгоритми пошукових систем, ми плануємо витрачати цю суму на просування
щомісячно.

Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та кадрового
забезпечення
Наразі у власності ГО «Укрмедіа» знаходиться ПО власної розробки — система управління
сайтом CMS UMN, на базі якої планується розробка веб-додатка. Також будуть задіяні
наступні співробітники ГО «Укрмедіа»:


Шепетко Олександр, веб-розробник повного циклу.

Ще 2 підключаються до реалізації проекту у якості сторонніх виконавців:



Шепетко Юлія, викладач української мови та літератури, кандидат педагогічних наук.
Назарова Анастасія, дизайнер.

Голова ГО «Укрмедіа»

Чеславський О.Є.
М.П.

30 січня 2018 року

