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ПРОЕКТ «Без корупції!»   
 

1. Анотація проекту: Цикл освітніх інтерактивних лекцій для старшокласників загальноосвітніх шкіл 
м. Києва, в ході яких в доступний спосіб буде подано інформацію  (Розроблений залученими 
експертами авторський «Інформаційний продукт» у вигляді візуальної презентації) про суспільну 
шкоду корупції, причини її виникнення і методи боротьби з нею. Проект спрямований на 
формування нульової толерантності молоді до корупції, усвідомлення її проявів як негативного 
явища, що глибоко укорінилось майже в усіх сферах суспільних відносин в Україні. Осягнувши 
картину суспільної і індивідуальної шкоди від корупції, молодь отримає знання про правові методи 
боротьби з корупцією, індивідуальну роль кожного громадянина, важливість принципової позиції і 
переваги для кожного від подолання цієї хвороби суспільства.  

2. Метою проекту є формування моральних цінностей, громадянської свідомості і політичної 
культури молоді, знань про негативне явище корупції, нульову толерантність до цього явища, через 
які послідовно сформується спонука створювати і захищати власний і спільний простір без корупції.  

3. Мова заходів – українська. 

Тематика лекцій дотична до предмету «правознавство», частково охоплює теорію виникнення 
держави і права, і може розглядатись як факультатив, присвячений найактуальнішій проблематиці 
суспільних відносин.  

4. Заходи в рамках проекту. В рамках проекту відбудуться лекції максимальною тривалістю 3 
академічні години з візуалізацією матеріалу і обов’язковою інтерактивною взаємодією з учнями 
методом питання-відповідь, двох ігрових модулів тривалістю по 15 хв. кожна за участю 
спонтанно обраних учнів в процесі заходу. Планується в 2018 році провести 35 заходів (лекцій 
з воркшопами) в  школах м. Києва (як правило, по одному в кожній школі). Партнерами проекту 
є дирекції шкіл, які заповнять заявку на проведення лекцій та забезпечать умови для їх 
проведення – оповіщення та надання приміщень з необхідними технічними параметрами.  
Початок проекту: березень 2018 року (волонтерська частина). Загальний початок – квітень –
травень 2018, вересень – травень 2019). 

5. Необхідні умови для виконання проекту:  

• Лист-погодження програми заходів з Міським управлінням Освіти м. Києва;  
• наявність власного приміщення в школах, що вміщує від 40 до 100 осіб;  
• технічне обладнання: мікрофон, підсилювач, колонки, відеопроектор; 
• оренда техобладнання для відеозапису: відеокамера, штатив, мікрофон-петлиця, радіо-

мікрофон, ноутбук,  
• мобільна дошка-фліпчарт, маркери і папір для фліпчарта, магніти для кріплення, губка, папір 

для нотаток, ручки 
• друк анкет (прибл. 4 000 шт.) 
• створення інтернет-сторінки, присвяченої проекту, додатково – оплата хостингу і доменного 

імені 

Про організацію. 

Історія організації, дата створення. Громадська організація «Центр Політичної Освіти» створено 
14.04. 2000 року молодими ентузіастами і активістами. 2002-2004 р.р. ГО «ЦПО» бере активну участь 
в проектах, пов’язаних з розвитком демократії, політичної освіти і прозорістю виборчого процесу. 
Активісти і співзасновники організації брали участь в просвітницькій діяльності на підтримку 
Майдану 2003-2004 р.р., організовували і проводили всеукраїнський тур «Схід і Захід Разом», вели 
просвітницьку діяльність щодо прозорості виборів, підвищення політичної і правової освіти 
громадян, знань про права виборців, створювали освітній контент для демократизації і прозорості 
виборчого процесу.  

Мета діяльності організації –розвиток і зміцнення демократії, прав людини. Цілі організації - 
розвиток громадських ініціатив, просвітництво, політична і юридична освіта, культура, верховенство 
права, соціальні ініціативи, активізація громадянської позиції населення.  
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Структура та кількісний склад організації Організація складається з основного складу: трьох осіб-
співзасновників, які працюють на громадських засадах (юрист, за сумісництвом експерт з 
комунікацій, адвокат і політичний консультант), та залучених фахівців-волонтерів в кількості 5-и 
осіб:  

• фінансист і технічний радник,  
• системний адміністратор (за сумісництвом ІТ-фахівець),  
• ІТ-експерт (залучається на платній основі за потреби),  
• помічник-асистент-координатор проектів, 
• бухгалтер (залучається на платній основі). 

Структура керівних органів організації: Голова та два члени правління. 

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних 
коштів та інших джерел фінансування. У 2003 році ГО «ЦПО» отримала найбільший за свою 
історію грант від Єврокомісії на проекти, присвячені забезпеченню демократизації і прозорості 
виборчого процесу в Україні (на суму EUR 300 000), який був успішно і повністю виконаний, подано 
і затверджено звіт. Після тривалої перерви, за участю новозалучених активістів, а згодом – членів 
правління 2015-2016 р.р. було проведено ряд заходів: зйомки документального фільму про Майдан 
2013-2014 р., презентацію проекту для збору коштів на виробництво фільму. Після презентації 
відбулась організована публічна дискусія в приміщенні Національного Історичного Музею України із 
залученням публічних осіб, героїв Майдану, фахівців з історії і політики, авторів ідеї і концепції 
майбутнього документального фільму. Про цю подію є відеосюжет з прямого ефіру телеканалу 
«Еспресо ТВ» (https://www.youtube.com/watch?v=oV1gXr_ImFU&t=9s ) з коментарем організаторки і 
головного спікера заходу. Ці заходи організовані коштом волонтерів та активістів без залучення 
бюджетних коштів. В мережі facebook власним коштом і зусиллями учасників ГО «ЦПО» створено і 
постійно ведеться дві сторінки, присвячених проектам організації, поширюються експертні думки і 
коментарі щодо поточних політичних подій в Україні, просвітницькі матеріали і інформація. Для 
розвитку і втілення нових проектів оновлена організація потребує залучення коштів, що спонукало 
нас подати свої проекти на міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада». 

5. Опис проекту «Без корупції!» 

Завдання:   

• формування навичок розпізнавання корупційних ризиків, знань про інструменти боротьби з 
корупцією, про права і свободи громадян в контексті антикорупційної політики.  

• формування в свідомості цінностей, зокрема щодо справедливості, етики і моральної чистоти 
як передумов громадянської і політичної культури,  

• Формування чітких уявлень і розуміння важливості антикорупційної взаємодії готовності 
молоді створювати і захищати власний і спільний простір без корупції.  

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його спрямовано:  

Перші зіткнення з несправедливістю, агресією соціального середовища відбуваються ще в 
ранньому дитинстві. Навіть навчившись обходитись без сторонньої допомоги в соціалізації, в силу 
несформованого світогляду, дитина ще не здатна осягнути масштаб негативних соціальних явищ 
інакше, ніж в масштабі своїх особистих чуттів, на кшталт «подобається-не подобається», «приємно-
неприємно», тощо. Формування сприйняття «добре-погано» залежить від дорослих, а не власного 
досвіду. Згодом у дітей формується світогляд, дитина все більше відділяє себе від батьків. Завдяки 
інтенсивній взаємодії з різними групами людей ускладнюються поведінкові моделі, внаслідок чого 
формується самооцінка і усвідомлення себе як окремої особистості, формуються цінності, проте на 
них ще занадто впливають інші індивіди в колі постійних соціальних зв’язків: однолітки-
однокласники, вчителі, батьки, тощо. Критичне мислення знаходиться поки що в зародковому стані, 
проте в пубертаті спостерігається підвищена емоційна чутливість до морально-етичних категорій, 
діти починають критично оцінювати своє оточення, насамперед батьків, руйнується колишній 
безумовний авторитет «дорослих», а тому багато речей з категорій морального вибору уже не 

https://www.youtube.com/watch?v=oV1gXr_ImFU&t=9s
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сприймаються на віру, і швидше викликають заперечення в свідомості підлітка. В старшому 
шкільному віці, з більшим досвідом соціальної взаємодії, діти починають знову переглядати свої 
цінності, приходячи від категоричного «підліткового» до незалежного мислення, обираючи 
прийнятне для себе, якщо воно побудоване на аргументації, а не безумовній довірі авторитету 
дорослих, як це було в ранньому дитинстві.  

В цей час надзвичайно важливо, щоб у молодих людей сформувались чіткі і обґрунтовані 
уявлення про соціум, його об’єктивні проблеми, що безумовно, вплине на особистий вибір у їхньому 
житті.  

На погляд авторів проекту, розповідати про негативні соціальні явища, такі як корупція, 
студентам ВИШів доцільно, але вже трохи запізно. Нерідко вони уже мали досвід, виступаючи в ролі 
учасників корупційних правовідносин, і певний рівень толерантності до цього явища, особистих 
виправдань у них уже цілковито сформований. А тому, «доросле» і самостійне життя, вплив на 
прийняття власних рішень, зокрема – щодо вибору майбутньої професії і цінностей уже зроблений 
ними самостійно або під тиском батьків, які дуже часто втручаються і обирають майбутнє своїм дітям 
на власний розсуд, замість них самих. Цей вибір, на жаль, лежить в категоріях прагматичних, аніж 
моральних цінностей. «Я успішний в цьому, маю зв’язки, і зможу тебе прилаштувати, поки маю 
вплив», - так обґрунтовують батьки свій тиск на дітей, запевняючи себе і їх, що «лише бажають їм 
щастя», але це щастя часто є примарним, і нерідко обертається подальшим дискомфортом для 
дитини. Відтак, певні соціальні установки, зокрема й корупційні звички непомітно перетікають з 
реальності батьків у світ молоді, без критичного сприйняття. 

Старший шкільний вік, на нашу думку є оптимальним для сприйняття важливості теми 
боротьби з корупцією як актуальної потреби, і саме тому цільовою аудиторією для проекту є 
школярі на порозі повноліття, віком від 14 до 17 років.  

Формування нової громадянської свідомості залежить від вибору нового покоління. Кожне 
суспільство проходило через революційні зміни, і молодь завжди є в авангарді цих змін. Проект «Без 
корупції» відповідає меті конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна 
громада», а саме - в тематиці «Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення 
та формування громадянської культури».  

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект. Київ – найбільше місто України, 
столиця, тут зосереджені всі центральні органи влади. Тут зосереджена найбільша кількість 
навчальних, наукових і експериментальних установ, органів влади, штабів українських і міжнародних 
організацій, які  впливають на життя українців, тут вершиться остаточний суд і твориться політика 
цілої країни. Кожен столичний мешканець так чи інакше несе на собі додаткову відповідальність, 
будучи безпосереднім учасником найважливіших суспільних процесів, які формують сьогоднішнє 
обличчя нашої країни. Всі зміни, в тому числі Майдани проходили у Києві.  

Тому дуже важливо сьогодні і саме тут підтримувати формування культури і моральних 
чеснот в молоді, надавати їм більше інформації для роздумів і можливості зробити свідомий 
життєвий вибір. Історія красномовно доводить, що соціальний статус, вплив, багатство і сьогоденні 
пишноти насправді не є ознакою справжнього успіху - життя, прожитого не марно.  

Культ швидкого збагачення, споживацтва і здобувацтва, що поширюється в публічній сфері: 
медіапросторі і соцмережах, становить загрозу для свідомості молоді, зокрема у розумінні 
пріоритетів і ієрархії цінностей, перевірених часом і будь-якими суспільними формаціями. Нині 
всюди панує маркетинг, і звісно, йому не йдеться те, що важливіше в будь-якій ситуації залишатись 
людиною, проявляти моральну стійкість. Адже стійка свідомість – запорука свідомого вибору, а для 
збуту сумнівного штибу товарів і послуг імпульсивно-компульсивні рефлекси важливіші. 
Насадження фальшивих потреб формує фальшиві цінності, і суспільство розділяється на групи 
споживачів, а не громадян і особистостей. 

Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення проблеми 
передбачаються проектом. Задля істотних суспільних перетворень в Україні, коли наше суспільство 



4 
 

проходить через важкі випробування, гартується воля і громадянська свідомість, без яких наша 
незалежність, державність і розвиток – під сумнівом, найважливіше донести важливість змін у 
свідомості до кожного, хто вступає в нову добу. Молоді належить світ найближчих десятиліть, і все, 
що ми можемо зробити для себе і світу довкола – допомогти їм зорієнтуватись в бурхливому і 
суперечливому морі буття, своїм досвідом і прикладом підтримуючи їх в найсміливіших прагненнях. 
Світогляд, громадян, побудований на стійких морально-етичних цінностях – запорука сталості 
перетворень більшого і ширшого масштабу – від місцевої громади до цілої країни. Влада є такою, 
наскільки вимогливою до неї є громада. І незалежно від того, в якій ролі чи сфері опиниться 
завтра громадянин з нульовою толерантністю до корупції, це додає більше шансів на справжні і 
невідворотні якісні зміни в нашому суспільстві. 

Серед інших суспільних проблем, проблема корупції є найактуальнішою в Україні. 
Корупцією просякнуте все наше суспільство і всі сфери діяльності. Явище корупції властиве не 
тільки Україні, багато країн світу потерпають від нього, проте є приклади, як подолавши в першу 
чергу корупцію, інші країни досягли максимального успіху в розвитку в усіх суспільних сферах і 
зокрема, подолали бідність, економічні кризи і здобули справжню незалежність.  

Перевагою нашої організації є те, що співзасновниками її є успішні юристи-практики, які в 
професійному житті найчастіше мають справу з корупційними проявами, а тому знаючи про це 
явище все, обрали громадську діяльність на користь суспільства своєю головною життєвою місією. 
Особистий приклад – найкращий вчитель. 

6. Регіон(и), у яких буде виконуватись проект, цільова аудиторія проекту та її потреби 

Проект виконуватиметься у м. Києві. Цільова аудиторія – школярі віком від 14 до 17 років. 

Потреби цільової аудиторії проекту: розуміння загрози, яку становить корупція і вміння її 
розпізнавати, обізнаність із вимогами законодавства про корупцію, зокрема в частині 
відповідальності, а також знання про ефективні дії і інструменти боротьби з корупцією. 

Механізми зворотного зв’язку – анкетування для учасників заходів і педпрацівників, відгуки на 
сторінці ГО ЦПО в мережі Facebook, Відгуки на е-mail проекту, інтернет-сторінка проекту.  

7. Діяльність за проектом і календарний план його реалізації 

Діяльність за проектом проходитиме в чотири етапи:  

І-й етап: лютий-березень-травень 2018 – підготовка і старт проекту (починаючи з школи № 316 
м. Києва). ІІ етап – вересень -грудень 2018. ІІІ етап: січень – травень 2019. ІV етап: травень - 
червень 2019 р. – подача звіту.  

Таблиця 1 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації етапу Відповідальний виконавець (прізвище 
та ініціали, посада) 

 1 етап  Підготовчі заходи: 

Одержання погодження 
Департаменту освіти. 
Створення 
Інформаційного 
продукту 

 березень-квітень  2018 
р. 

 Панченко І.В. Голова ГО «ЦПО», 

Пальнюк В., заступник Голови ГО 
«ЦПО» 
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Технічна підготовка 
сайту для розміщення 
інформаційних звітів, 
розміщення інформації 
про заходи початок 
проекту. Інфокампанія в 
facebook.  

Перший «пілотний» 
захід – березень 2018, 
школа № 316, м. Київ) 

Укладання договорів з 
закупівлі послуг і 
матеріалів.  

 

Завершення І 
етапу 

7 заходів в школах. 

 

Квітень-травень 2018 р. Панченко І.В., Пальнюк В. 

 2 етап   16 заходів в школах м. 
Києва за графіком, 
погодженим з 
директорами шкіл 

 вересень -грудень 2018 
р. 

 Панченко І.В. Голова ГО «ЦПО» 

3 етап 12 заходів в школах Січень 2019 – травень 
2019 р. 

Панченко І.В. Голова ГО «ЦПО» 

4 етап Подача звіту Травень- червень 2019 
р. 

Панченко І.В. Голова ГО «ЦПО» 

Пальнюк В., заступних Голови ГО 
«ЦПО» 

8. Очікувані результати реалізації проекту:  

1. не менш ніж 60% опитаних анкетуванням повністю розуміють що таке корупція і можуть навести її 
приклад або ознаки корупції,   

2. не менш ніж 70 % анкетованих респондентів негативно ставляться до явища корупції. 

9.Інформаційний супровід проекту: 

▪ Методи поширення інформації про хід реалізації проекту та його результати серед широкої 
громадськості та цільової аудиторії: за допомогою сайту, через сторінки ГО ЦПО у Facebook та 
спеціальну сторінку проекту в інтернеті з інструментом заповнення анкет та відгуків в електронному 
вигляді. 

▪ Співпраця зі ЗМІ, а також з Інтернет-ЗМІ, пов’язана із інформаційним супроводом проекту інтернет-
сайт видання Український Тиждень, Еспресо ТВ, ТРК Київ 
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10. Ресурси проекту Організація має змогу використовувати свою оргтехніку (ноутбук Dell) вартістю 
50 тис. грн. для проведення презентацій. Залучені експерти для підготовки презентації також 
забезпечені своїми власними технічними ресурсами. Перевагою ГО «ЦПО» є те, що два її 
співзасновники – мають юридичну освіту і досвід юридичної практики, навики проведення тренінгів і 
презентацій, отже спроможні взяти на себе більшу частину роботи і для підготовки Інформаційного 
продукту (презентації) і для проведення заходів. В резерві ГО «ЦПО» - 5 волонтерів, яких ми 
залучаємо час від часу для виконання окремих завдань. Власними силами організації буде здійснено 
всю підготовчу та координаційну роботу, одержання погодження на проведення заходів 
Департаменту освіти у м. Києві, замовлення і придбання товарів і послуг, укладення договорів і 
юридичний супровід діяльності проекту, координація роботи експертів і виконавців, створення і 
аналіз анкет, звітність, контент-менеджмент сторінки проекту у Facebook. Є можливість консультацій 
з експертами в окремих царинах – психологами, науковцями. Деталі Інформаційного продукту у 
вигляді презентації будуть додатково узгоджені з викладачами предмету «правознавство», 
передбачається їх консультативна допомога і участь в частині анкетування учнів.  
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11. 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 
реалізацію 

проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Створення 
Інформаційного 

продукту 

500 грн./1 людино-
год.х4людх60 

год.= 

40 000 0 80 000 120 000 

3 Канцтовари (Набір 
маркерів для 

фліпчарта, магніти, 
папір для записів, 

ручки, губка) 

набори 350 0 50 400 

4 Мобільний 
сухомагнітний 

фліпчарт на роликах 

1 шт. 3700 0 0 3700 

5 Відеопроектор 
збільшеного діапазону 
проекційної відстані 

 16 000 0 0 16 000 

6 Витрати на транспорт 
(поїздки з обладнанням 

безпосередньо на 
заходи) 

35-1х2=70  

300х2=600 

600 х 35=21000 

20 400 0 600 21 000 

7 Витрати на транспорт 
(доставка товарів, 

кур’єрська доставка) 

 500 0 50 550 

8 Забезпечення умов для 
роботи експертів і 

лекторів,  координація 
роботи експертної 

групи  

 32 000 0 0 32 000 

9 Організація і 
забезпечення заходів в 

 41 000 0 0 41 000 
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школах (лекцій і 
воркшопів) 

10 Мобільний зв’язок 
(забезпечення 

комунікації експертної 
групи та виконавців 

проекту) 

500 грн. 

100 грн.х5(4 
експерта, 1 

координатор) 

500 грн. 0 0 500 

11 Інтернет 70 грн./12 міс. 0 0 840  840 

12 Відеозйомка заходів 800грн/год.х6 год. 4800 0 0 4800 

13 Розшифровка, 
розкадровка та 
відеомонтаж  

600/год.х6 год 3600   3600 

14 Оренда відеотехніки 700/год.х6 3500   3500 

15 Фотозйомка 500/год.х35 0 0 17500 17500 

16 Хостинг 4000/рік 4000 0 0 4 000 

17 Домен 1700 1700 0 0 1700 

18 Створення і 
наповнення інтернет-

сайту проекту 

15 000 15 000 0 0 15 000 

19 Створення і 
забезпечення роботи 
бази даних сайту (для 

онлайн-заявок 
документів і 
анкетування) 

3 000 3 000 0 0 3 000 

20 Технічне 
обслуговування роботи 

сайту, обробки і 
аналізу заявок і анкет 

3 000 +3 000 5 500 0 500 6 000 

21 Контент менеджмент 
сайту  

1000х 12 міс. 0 0 12 000 12 000 

22  Дизайн і друк банеру 
організації для 

проведення 

4600 0 0 4 600 4600 
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презентацій + стійка-
«павук» 

23 Друк анкет 4000 анкет=2000 

А4-двосторонній 
ч/б друк 

2 000 0 0 2 000 

24 Створення і укладення 
договорів з 

постачальниками  

4000 юрпослуги 

 

0 0 4000 4 000 

25 Ноутбук вартість 50 т. 
грн. 

50 000 0 0 50 000 50 000 

26 Флеш-пам’ять  2 шт. 600 грн. 0 0 600 грн. 

 ВСЬОГО:   198150    170140  368290  

 РАЗОМ:         736580  

 

 

 

 

 

 

Додатково: Ризики реалізації проекту 

Потенційні зовнішні та внутрішні ризики  

Потенційні ризики (політичні, економічні, 
організаційні тощо) 

Планована організацією діяльність щодо 
зменшення їх негативного впливу 

Здорожчання цін на товари і послуги Бюджетування за комерційними цінами з 
врахуванням 5-10% здорожчання. Домовленості 
щодо оренди обладнання у випадку 
неможливості придбання. 

Небажання дирекцій шкіл сприяти проведенню 
заходів 

Переконання, з використанням уже наявного 
досвіду, запис і розповсюдження лекцій в 
інтернеті  

Неможливість проведення заходів за 
об’єктивних причин (прямі заборони в 
спеціальному законодавстві, карантин, стихійне 
лихо) 

Перенесення заходів на наступний період, 
переформатування заходів з врахуванням 
заборон, додаткові узгодження, запис і 
розповсюдження лекцій у вигляді відеоуроків 

Неодержання згоди Обласного відділу освіти Повторне звернення, Звернення до вищої 
інстанції (МОН), депутатські запити, 
інформаційна кампанія із залученням 
громадськості, кризові комунікаційні заходи 

Вибуття експерта з проекту Тренінг і залучення іншого експерта 
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Істотна зміна законодавства  Адаптація проекту відповідно до нових вимог 
законодавства 

Негативні відгуки про проект  Кризовий комунікаційний менеджмент 
(залучення фахівців, лідерів думки, активістів 
антикорупційних організацій громадянського 
суспільства) 

  

Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел 
або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей 
проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх 
використання: 

Створення Інформаційного продукту 2.2. (40 000) за рахунок організації (80 000. грн.), разом 
120 000 грн. – унікальний авторський курс з аудіовізуальною презентацією. Відповідальні виконавці 
– 2 особи, залучені експерти-консультанти – 2 особи. Матеріал буде створено для максимально 
доступної і цікавої подачі теми для ца з використанням авторської роботи і аналізу чинного 
законодавства, інформації з різних джерел в обгрунтування тез.  

3.2. Канцтовари для фліп-чарту і 4.2. Мобільний сухомагнітний фліпчарт на роликах – 
економічніший в користуванні за фліпчарти з паперовими накладками, дозволяє одночасно писати, 
стирати сухою губкою і прикріплювати на магнітах фігури або листи паперу, які заповнюватимуть 
учасники заходів. За рахунок збільшеного розміру дозволяє отримати кращу видимість, міцніша 
стійкість, ніж на триногах і можливість пересувати (на роликах). Дозволяє не залежати від наявності 
дошки чи спецобладнання при проведенні лекцій і воркшопів. За потреби може служити міні-
екраном для ближчого діапазону демонстрації презентації для невеликої аудиторії або запису 
відеолекцій. 

Відеопроектор збільшеного діапазону проекційної відстані 5.2. (16 000) дозволить зменшити ризик 
нечитабельності презентації або зриву проведення заходу з технічних причин, дозволить працювати 
як в менших, так і у великих приміщеннях (актові зали), які вміщують більшу кількість слухачів, що 
дозволить охопити більшу кількість слухачів у проведенні заходів.  

6.2. і 7.2. – витрати на транспорт для доставки обладнання для проведення заходів і проїзду 
учасників заходу, а також для оплати кур’єрської доставки габаритних замовлених товарів. 

8.2. Забезпечення умов для роботи експертів і лекторів,  координація роботи експертної групи – 
необхідні для проведення зустрічей і обговорень на етапі створення інформаційного продукту, 
створення анкет-опитувальників і їх аналізу, коректування даних чи інформації, що подається у 
вигляді аудіовізувальної презентації. Оскільки власного приміщення для проведення консультацій і 
нарад з залученням зовнішніх експертів в ГО «ЦПО» немає, передбачається проведення зустрічей в 
центральній частині міста з погодинною оплатою та оплатою інших пов’язаних з цим витрат, оплата 
роботи координатора, пошуку і узгодження інформації, внесення коректив до Інформаційного 
продукту, узгодження плану заходів з дирекцією шкіл, підготовкою та надсиланням пропозицій, 
оплати витрат експертів, пов’язаних з виконанням проекту, тощо. Стаття витрат 10.2. 
безпосередньо пов’язана з комунікацією і координацією роботи в проекті (мобільний зв’язок). 

9.2. Організація і забезпечення заходів в школах (лекцій і воркшопів) – витрати на забезпечення 
заходів.  

11.2. Інтернет – закупка послуги інтернет-зв’язку здійснюється коштом власного внеску організації.  

12.2., 13.2., 14.2 – Відеозйомка заходів, Розшифровка, розкадровка та відеомонтаж, оренда 
відеотехніки, 15.2. фотозйомка – забезпечення розповсюдження інформації про проект, монтаж і 
відеозвіт із заходів, викладення частини Інформаційного продукту для просвітницької роботи і 
поширення знань про корупцію, її ознаки і методи боротьби з нею для ширшого кола ЦА, в тому 
числі серед тих, хто з різних причин не міг відвідати заходи безпосередньо. 
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16.2 – 21.2. – хостинг, домен, створення і забезпечення роботи сайту, контент, менеджмент, 
створення бази даних для проведення опитувань шляхом анкетування онлайн, надсилання заявок 
на проведення заходів, інформування широкої аудиторії про проект і хід його виконання, 
розповсюдження матеріалів Інформаційного продукту. 

 22.2. Дизайн і друк банеру, стійка-паук– для візуального оформлення заходу логотипом і назвою 
ГО «ЦПО» (власним коштом організації), інформативних фото на фоні банеру – допоможуть 
ідентифікувати захід за участю ГО ЦПО на фотографіях.  

23.2. – друк анкет – для забезпечення анкетування учасників заходу безпосередньо під час 
проведення заходу. Забезпечення зворотнього зв’язку і аналізу результативності проекту. 

24.2. Створення і укладення угод з постачальниками – робота юристів, забезпечується силами 
Організації.  

25.2Ноутбук Dell вартістю 50 000 грн. – мобільний потужний і портативний пристрій з високою 
швидкістю роботи завдяки збільшеній пам’яті і покращеній роботі процесора (і3). Дозволяє без 
втрати швидкості працювати з кількома вікнами, транслювати відео тощо. ГО «ЦПО» не просить 
виділення коштів для придбання чи оренди цього ноутбука.  
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка). 

26.2. Флешпам’ять (1 або 2) на суму 600 грн. – портативний носій для запису копій презентації і 
нотаток (підстрочника) лекторам. 

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації 
проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації) 

В проекті на постійній основі будуть залучені 3 представника організації, додатково на 
виконання окремих завдань і доручень 3 волонтери. Співзасновники організації виступатимуть як 
модератори і і спів-лектори, оскільки мають відповідну освіту і фах. Створення і укладення договорів 
з постачальниками – силами співзасновників ГО «ЦПО» (фахові юристи), створення анкет (фахівець 
з соціології і психології).  

Для виконання окремих завдань будуть залучені зовнішні фахівці і технічні експерти (консультаційна 
допомога, спів-лекторій, технічні фахівці (фото-відеозйомка, створення і контент-менеджмент сайту) 
за основним видом діяльності, що становить їх базовий дохід за мінімально можливими розцінками. 
Як ФОПи або фізичні особи, вони сплачуватимуть податок за отриманий дохід, тож від 5% до 20% 
одержаних коштів повернуться до бюджету України. Крім того, експерти і фахівці матимуть стимул 
від матеріального заохочення, що позитивно вплине на їх залученість у проекті, відповідальність за 
роботу і бажання співпрацювати надалі на користь громади. Частина їх роботи – їх волонтерський 
внесок для втілення просвітницького проекту, що є почесною місією кожного громадянина, і ця 
робота, власне, сприяє розвитку громадянської свідомості серед експертів і технічних фахівців, 
діяльністю, якою вони зможуть пишатися як активні і свідомі громадяни.   

 
Керівник інституту громадянського суспільства _______________ (Панченко І.В.) 

 

Додатки 

1. Заява, завірена печаткою організації  

2. Копія виписки із ЄДР  

3. Копія рішення ДФС про включення організації до реєстру неприбуткових організацій  

4. Копія Статуту 
































