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ПРОЕКТ
Проект «ОБЛАШТУВАННЯ МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК»
від органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни
Ахматової, 41, 43» (Додаток 1).
1. Анотація проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»: Пріоритет,
завдання, визначене Організатором конкурсу на розв’язання якого спрямовано
проект для території де знаходиться і працює орган самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» стає напрямок – 8.2.
Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного
середовища столиці (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.09.2017 року № 48/3055 та ПОГОДЖЕНО
Рішенням Конкурсної комісії міського конкурсу проектів «Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада» від 08 грудня 2017 року № 1.
Актуальність проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»:
Збереження існуючого скверу Ахматової, 43, за який з 2008 року відстоювали в
судах та боролись з забудовниками, щоб здобути на своїй території улюблений
куточок відпочинку з різноманітними майданчиками для дітей та дорослих. А
також зберегти прибудинкові території, де висадженні дерева, кущі та зроблені
клумби з квітами.
Порушення власниками тварин закону України «Про благоустрій населених
пунктів», керуючись рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 р. №
1051/1051, та у відповідності до вимог ст.255, ст.152 Кодексу України про
адміністративне правопорушення відповідно до п. 7.3.11. «Правил благоустрою
міста Києва» Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з
правилами, затвердженими Київською міською радою, а дресирування собак
повинно проводитись на спеціально відведених дресирувальних майданчиках та
згідно затвердженим рішенням Київської міської ради від 25.10.2007р. №
1079/3912 «Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві» ніяк не
фіксується та не проводяться ніяких заходів правоохоронними органами. Тому
вигул собак в неналежних місцях, низька обізнаність в законах та культура
поведінки щодо поводження власників тварин на прогулянці, тобто не прибирання
за своїми тваринами, гуляння без повідка та без намордника, особливо це
стосується великих собак, сама поведінка собак де гуляють діти, а також
відсутність обладнаних майданчиків для вигулу собак спричиняє виникнення
непорозумінь і конфліктних ситуацій між власниками тварин та мешканців з
дітьми, котрі гуляють на дитячих та спортивних майданчиках та зелених зонах біля
будинків. Це привело не тільки до конфліктів та не порозумінь, а і до низького
рівню довіри містян до собак та їх власників (Додаток 2).
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З 2012 року ОСН намагається реалізувати і зробити усі необхідні заходи для
реалізації такого необхідного для всіх мешканців проекту: «Облаштування
майданчику для вигулу собак».
2. Загальна інформація про орган самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43».
Більше чотирьох років з 2008 по 2012 роки мешканці зупиняли спроби
забудови між будинками 39А, 39Б, 43 та 41 по вул. Ахматової, на території, де так
чекали появи скверу, дитячих та спортивних майданчиків. Перші спроби забудови
майданчика, де зараз існує сквер, датуються 2005-м роком, коли влітку невідомий
забудовник виставив паркан, негайно знесений обуреними мешканцями. Обачний
забудовник вирішив не повертатися до спроб забудови. Наступного разу люди
побачили паркан на цьому місці в перших числах 2008 року й у відповідних
виразах висловили своє ставлення д забудови й забудовника. Забудовник, а ним
виявилася організація «Фасад-буд», після спілкування з мешканцями вирішив за
краще знятися з цієї забудови добровільно. Впродовж усіх цих років люди
продовжували бомбардирувати органи влади проханнями облаштувати на
майданчику об’єкти рекреаційної зони замість забудов. Але ТОВ «Квартал-буд»
вирішило в густо забудованому та густозаселеному масиві почати будівництво так
званого Блоку побутового обслуговування (а насправді – «Торгово-офісного
центру»).
Для того, щоб влада нарешті почула містян та для збереження своєї території
та своїх прав 16 жовтня 2008 року на прибудинковій території за участі
представників КМДА в присутності телебачення відбулися Загальні збори
мешканців зі створення ОСН (Органу самоорганізації населення), котрі
постановили утворити ОСН. У Зборах та Обговореннях взяли участь більше
п’ятисот офіційно зареєстрованих на зборах мешканців. А офіційно свою
діяльність ОСН розпочав з 05 лютого 2012 року (Протокол № 1 конференції по
створенню органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни
Ахматової, 41, 43».
Основна мета діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» є: відстоювання інтересів громади,
котра проживає на території ОСН; створення умов для участі жителів району у
вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України,
відповідних рішень Київської міської ради; задоволення соціальних, культурних,
побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних
послуг; участь у реалізації соціально – економічного,культурного розвитку
відповідної території, інших місцевих програм.
Структура та кількісний склад органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»: орган самоорганізації
населення у межах території піклується мешканцями кількісний склад становить за
офіційними даними за 2011 рік – 1566 осіб, які проживають на законних підставах.
А персональний склад ОСН становить – 37 осіб. ОСН свою діяльність веде за
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власними повноваженнями (на підставі Конституції України, закону України «Про
органи самоорганізації населення» та інших законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови,
Київської міської державної адміністрації, виданих у межах своїх повноважень,
цього положення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання):
1.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київській
міській раді, Київській міській державній адміністрації, Дарницькій районній в
місті Києві державній адміністрації та в інших державних органах;
1.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради та
їх виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень
прийнятих місцевими референдумами;
1.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм
соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва, Дарницького району
міста Києва, проектів бюджету міста Києва та Дарницького району міста Києва.
1.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів
щодо до охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, парків,
обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за
інтересами тощо;
1.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів
щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха,
будівництва і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального
користування із дотримання встановленого законодавством порядку проведення
таких робіт;
1.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у
жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих
будинках ремонтних робіт;
1.7. Надавати допомогу навчальним закладам, фізичної культури і спорту, закладам
культури, у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної
роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;
сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
1.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до
Київської міської ради;
1.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні
протипожежних заходів, організовувати вивчення населення правил пожежної
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безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог
пожежної безпеки;
1.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні
ними охорони громадського порядку;
1.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
1.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчанням, які мешкають у
межах території діяльності органу самоорганізації населення;
1.13. Сприяти депутатам Київської міської ради в організації їх зустрічей з
виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
1.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення,
організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань
(Додаток 3).
Структура керівництва органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»: П’ятий рік на посаді керівництва
ОСН ведє активну роботу керівник - Бей Людмила Анатоліївна, секретар – Тен
Любов Миколаївна, 11 заступників керівника, котрі обрані з кожного під’їзду, 24
членів ОСН та бухгалтер за трудовою угодою від 16.01.2017 року (Додаток 4).
Основним пріоритетом роботи є збереження зелених зон та облаштування зон
відпочинку для містян Києва в Дарницькому районі - скверу Ахматової, 43, скверу
біля метро «Осокорки», парку «Прибережний». Залучаються до здорового способу
життя не лише діти персонального складу ОСН, а й дітей та підлітків, що
проживають на території органу самоорганізації населення. Постійне спілкування
з мешканцями надає розуміння у потребі дітей та підлітків, в їх фізичному розвитку
та проведенні вільного часу на відкритих (вуличних), безкоштовних спортивних
майданчиках, потребу інвалідів та мам з візочками. Ведеться щоденна робота щодо
контролю робіт (житлово-комунальної сфери - утримання жилих будинків № 41 і
№ 43 та прибудинкових територій), який виконує КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва» та ЖЕД-205, а
також робота по допомозі інвалідам, ветеранам, та багатодітним родинам.
Відвідуються всі наради, конференції, заходи, котрі проводять Департаменти,
КМДА, Дарницька РДА, постійна участь в судових засіданнях та пікетуваннях з
приводу незаконних забудов, проти підняття тарифів, збори по питанням ОСББ, а
також організація толок та різних заходів на свята.
Інформація про досвід реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів:
В 2013р., 2015р., 2016р., 2017р. були підготовлені проекти до міського конкурсу
ОСН: «Облаштування спортивного комплексу для підлітків по вул. Ахматової №
43», «Влаштування тренажерного майданчика для підлітків по вул. Анни
Ахматової, 43», «Облаштування пандусів (безбар᾽єрного проїзду) для інвалідів в
будинках № 41 і № 43 по вул. А. Ахматової» (Додаток 5, 6), «Встановлення
огорожі на існуючому футбольному полі для дітей біля будинку № 43 по вул.
Ганни Ахматової» (Додаток 7, 8).
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3. Опис програми проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»:
- проблема створення проекту: це досі не реалізована мрія про собачі
майданчики для вигулу собак в кожному районі міста Києва. Багато хто наполягає
на те, що собакам краще жити за містом – щоб свіже повітря та велика територія,
щоб будинок з подвір’ям та садом, щоб можна було гуляти полями й лісами, щоб
бігати за дикими кролями або допомагати випасати худобу. Але як тварина компаньйон, собака, більш ніж комфорту, потребує доброго господаря. І якщо
людина обирає жити в місті, то й собака мусить жити в місті. Як і людям,
домашнім вихованцям показані фізичні вправи. Зазвичай, потреба в активності, як і
у людей, різна – одні собачки потребують меншого фізичного навантаження, а інші
– більшого. Собака, яка отримала достатньо активності на прогулянці, не трощить
квартиру і зайвого разу не гавкне. Тому люди, шукаючи як досягти максимально
необхідного фізичного та розумового навантаження для собаки за найменших
втрат часу, придумали собачі майданчики для вигулу в містах.
Київські собачі закони у нас так і не запрацювали і тому проблема з вигулом
собак в місті є на першому місті в кожному районі, в кожному дворі. У 2007 році
мер Києва Леонід Черновецький підписав Рішення про врегулювання питань
утримання та поводження з собаками і котами в місті Києві. Цей документ містить
інформацію, особливо корисну для власників домашніх улюбленців: де кожний
киянин повинен зареєструвати свою собаку впродовж 30 днів з моменту заведення.
Гість міста, який перебуває з собакою в Києві понад 30 днів, також повинен її
зареєструвати. Житлово-експлуатаційні контори та ОСББ стягують плату з
власників собак відповідно до встановлених тарифів. Грошима, зібраними з
власників тварин, розпоряджається Київська міська державна адміністрація.
Майданчики для вигулу та дресирування собак створюються для зменшення
випадків покусів собаками людей, для зменшення кількості безпритульних тварин,
для формування гуманного відношення до тварин. Існує вже давно типовий проект
майданчика, де територію з обладнанням для майданчику відповідно до типового
проекту забезпечують районні адміністрації міста. Фінансування на це йде з
районних бюджетів, зокрема, з комунальних платежів за утримання собак. Районні
управління житлово-комунального господарства мають обслуговувати такі
майданчики. Комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» має
допомагати в плануванні майданчика і призначає відповідальну особу для
загального управління процесом роботи майданчика. Головне управління
контролю за благоустроєм м. Києва повинне контролювати порядок експлуатації,
нормативний, санітарний й технічний стан утримання місць та зон для вигулу
тварин. Таким чином, бачимо схему, відповідно до якої власники тварин мають
сплачувати податок на своїх тварин, райони збирають ці кошти і мали б
перерозподіляти їх, за погодження Київської міської адміністрації, на потреби
власників собак. При цьому, потребам собаководів має сприяти організація «Центр
ідентифікації тварин», а куратором всього процесу виступає Головне управління
контролю за благоустроєм м. Києва.
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Потрібно зазначити, що схожа на описану вище київську схема працює і в
Сполучених Штатах, де існують спеціальні зони для вигулу собак як у парках, так
й у межах міста. Майданчики для вигулу та дресирування собак часто приватні й
туди ходять, щоб працювати з кінологами, брати уроки зі слухняності,
витривалості тощо. Однак, оскільки громада може впливати на розподіл
податкових коштів в інтересах своєї громади, то зацікавлені громади лобіюють
інтереси власників собак та будують тренувальні майданчики для загального
користування усіма собаководами на цій території. Київські собачі реалії в районах
так і нереалізовані. Передусім звернулися до київської, районної адміністрацій,
ЖЕД-205 та ОСББ. На жаль, найлогічніша ідея, яка полягає у тому, щоб попросити
перерозподілили кошти, які надходять з власників собак на користь собак та їх
власників, виявилася найменш ефективною. Служби міста Києва, як виявилося,
полюбляють перенаправляти одна на одну, але не охочі підтримувати місцеві
ініціативи на облаштування майданчика. Також просили підтримки у депутатів
різних рівнів: коштів на будівництво чи отримання паркану або покриття. Депутати
обіцяють допомогти, але поки що матеріальних результатів немає. Слідкували за
петиціями, кияни підписують петицію про виділення ділянки під кінологічний
майданчик. Писали листи з проханнями дати грошей на майданчик різним великим
підприємствам Києва: будівельним компаніям, будівельним супермаркетам та
гіпермаркетам. Але нажаль ніхто не відповів. Зверталися до місцевого бізнесу –
найближчих до майбутнього майданчика кафе та ресторанів, вони відмовилися
допомагати, зауваживши, що достатньо сплачують у бюджет. Тому останній шанс
ОСН – це участь у міському конкурсі, так як за стільки років підняття цієї
проблеми та болючого питання на різних уровнях влади міста Києва не зміг
здобути мрію мешканців – власників тварин.
- мета проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»: Нарешті
вирішити болючу проблему для мешканців, спрямовану на поліпшення
благоустрою та природного середовища столиці (скверів та прибудинкових
територій). Виконання Рішення про врегулювання питань утримання та
поводження з собаками і котами в місті Києві – законний вигул тварин.
Майданчики для вигулу собак повинні бути в кожному мікрорайоні міста Києва. Їх
можливо використовувати для виховання собак та для занять з професійним
дресирувальником, фізкультури разом з домашнім улюбленцем, спортивних занять
для собак, лекцій та дискусій ветеринарів на актуальні теми (харчування,
щеплення, стерилізація тощо), конкурсів на кращий костюм, собачих талантів,
конкурсу краси серед безпородних собак. А також, щоб проводити дитячий день –
це для того, щоб діти спробували свої сили в дресируванні собачок та їх
утриманню, а також навчилися правильному поводженні з тваринами.
- завдання проекту: Знайти територію – рекомендоване місце для
встановлення майданчика та погодити з Дарницькою РДА в місті Києві (Додаток 9,
6

10). Добре освітлена територія розміром 20/14 кв. м., віддалена від житлових
приміщень, внутрішнє облаштування майданчика з елементами благоустрою із 6-ті
пунктів: паркан висотою 2, 0 метра, покриття – трав’яний покров, або пісок чи
тирса, всередині – станція для прибирання за собаками, лава (Додаток 11, 12)
Навколо майданчика – багато дерев та кущів.

План виконання проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»
згідно з Таблицею 1:

Таблиця 1

Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк
реалізації
етапу
Знаходження
Лист на Дарницьку 30 днів
ділянки
РДА в м. Києві від
ОСН № 445 від
09.01.2018 - дозвіл
Розробка
Домовленість
з 14 днів
дизайну
компаніями, участь
майданчика та ТОВ
«АТМ
виготовлення
ЮНІОН»
проектнокошторисної
документації
Оформлення,
ОСН «Будинковий 30 днів
опис проекту
комітет
«Вулиця
Ганни
Ахматової,
41, 43» та власники
собак
Участь
у ОСН «Будинковий 1 день
міському
комітет
«Вулиця
конкурсі
Ганни
Ахматової,
41, 43»

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали,
посада)
Виконуючий обов’язки
голови Дарницького РДА в
м. Києві Лозовий В.Б.

Ющенко О. А – директор

Бей Л. А. – керівник ОСН

Бей Л. А. – керівник ОСН
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Провести
роботи
по
підготовці
території
під
майданчик та
озеленення
навколо
Доставка
та
монтаж
обладнання.
Відкриття
та
презентація
проекту
із
запрошенням
гостей

-

-

-

-

ОСН «Будинковий 2 дня
комітет
«Вулиця
Ганни
Ахматової,
41, 43» та власники
собак

Члени ОСН, власники
собак, мешканці

Участь та робота 7 днів
працівників
ТОВ
«АТМ ЮНІОН»
Участь
власників 1 день
собак,
мешканців
міста та спеціалістів
з
поведінки
та
тренувань
улюбленців.

Ющенко О. А –
директор
Бей Л. А. – керівник ОСН та
персональний склад членів
ОСН

очікувані результати від проекту «Облаштування майданчику для вигулу
собак»: для власників собак: наявність місця для тренування та вільного
вигулу, дозволить підвищити рівень відповідальності, культури і
громадської активності, сприятиме отриманню знань, можливості
спілкування та обміну інформацією з іншими власниками. Для мешканців:
чисті прибудинкові території та чисті не пошкодженні зелені зони на сквері
Ахматової, 43, відсутність шуму від гавкоту собак біля будинків № 41 і № 43
по вул. А.Ахматової, безпечні для дітей та їх батьків дитячі та спортивні
майданчики біля будинків, зменшать виникнення конфліктних ситуацій між
власниками собак та мешканцями, виконання закону про вигул собак та
Рішення про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і
котами в місті Києві (100% виконання проекту по кошторису витрат від
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТМ ЮНІОН", 75% залучення
мешканців на допомогу озеленення навколо майданчика для вигулу собак,
на 50% зменшення конфліктів між мешканцями та собаководами).
цільова аудиторія на яку спрямовано проект «Облаштування майданчику
для вигулу собак»: власники собак та мешканці, котрі хочуть навчитися
піклуватися та правильно поводиться з тваринами;
способи інформування громадськості про хід та результати реалізації
проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак»: мережах інтернет,
оголошення по всім будинкам та на сквері, SMS повідомлення по телефону,
стаття від ОСН в району Дарницьку газету, журнал «Вісник органів
самоорганізації населення» та газету «Хрещатик».
ТОВ «АТМ ЮНІОН» в особі директора Ющенко Олександра Анатолійовича
(конт. телефон: 099-900-50-05, 044599-01-12), яке підготував кошторис
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-

витрат – Комерційну пропозицію № 7 (Додаток 13, 14, 15) і плануються
залучити до реалізації проекту, як підрядна організація;
кошти на озеленення навколо ділянки та посадка дерев та кущів очікується
від мешканців або власників собак, котрі будуть залученні в облаштуванні
майданчику для вигулу собак і довгий час чекають отримати здобуту мрію та
реалізувати проект.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту «Облаштування майданчику для
вигулу собак» згідно з Таблицею 2:
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Таблиця 2
№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

1
1.

2
Знаходження
ділянки

3

2.

Розробка дизайну
майданчика та
виготовлення
проектнокошторисної
документації
Оформлення, опис
проекту та участь у
конкурсі

3.

4.

Проведення робіт по
підготовці території
під майданчик та
озеленення навколо

5.

Виготовлення
огорожі
Земляні роботи на
бетонування
огорожі
Виготовлення
станції для
прибирання за
собаками
Виготовлення лави
для відпочинку
Виготовлення
інформаційних
банерів 800*1000
Транспортні витрати
Слюсарні та
слюсарнозварювальні роботи
Фарбування огорожі
Монтаж обладнання

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сума
коштів,
очікувана
з бюджету
м. Києва,
грн.
4

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
організації,
грн.

5

6
Волонтерська
робота
Волонтерська
робота

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.
7

Волонтерська
робота
Волонтерська
робота
86 316,00

86 316,00

13 000,00

13 000,00

2 700,00

2 700,00

3 250,00

3 250,00

500,00

500,00

2 804,00
16 801,00

2 804,00
16 801,00

16 290,00
8 130,00

16 290,00
8 130,00
10

14.

майданчика для
вигулу собак
Відкриття та
презентація проекту
із запрошенням
гостей.
ВСЬОГО:

149 791 грн.

РАЗОМ:

149 791 грн.

Волонтерська
робота
149 791
грн.
149 791
грн.

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів в проекті «Облаштування
майданчику для вигулу собак»: Розробка дизайну майданчика та виготовлення
проектно-кошторисної документації, участь та робота працівників ТОВ «АТМ
ЮНІОН» з урахуванням діючих цін та тарифів:
- Покупка пристію для фундаментів,
- Земляні роботи та бетонування огорожі,
- Монтаж та виготовлення огорожі,
- Транспортні витрати,
- Слюсарні та слюсарно-зварювальні роботи,
- Фарбування огорожі.
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового
забезпечення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця
Ганни Ахматової, 41, 43»: керівник ОСН та персональний склад членів ОСН,
мешканці та власники собак – оформлення, опис проекту, участь у міському
конкурсі, проведення робіт по підготовці території під майданчик та озеленення
навколо, відкриття та презентація проекту із запрошенням гостей.

Керівник ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»
________
Бей Л. А.
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
____ ________________2018 року
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ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

від 08 грудня 2017 року № 1

від 21 вересня 2017 року № 48/3055

Рішенням Конкурсної комісії
міського конкурсу проектів
«Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»

Видана

Наказом Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Форма довідки про надходження конкурсної пропозиції
Бей Людмилі Анатоліївні
(прізвище, ім’я, по батькові)
Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет
«Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»
(найменування інституту громадянського суспільства)

1. Про те, що для участі у міському конкурсі проектів «Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада», отримано такі документи
(оригінал та дві копії):
1) заява про участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»;
2) копія Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни
Ахматової, 41, 43» Серія ААВ № 352602, копія Положення (Нова редакція)
Про орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни
Ахматової, 41, 43», Протокол № 43 від 26 листопада 2016 року;
3) копія Рішення № 1626514601098 від 20.12.2016 року, що підтверджує
включення ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» до
Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту «Облаштування майданчику для вигулу собак» та кошторис
витрат від Товариство з обмеженою відповідальністю "АТМ ЮНІОН"
необхідних для виконання проекту (Комерційна пропозиція № 7), установчі
документи ТОВ "АТМ ЮНІОН", дозвіл на проект від Дарницької РДА в місті
Києві (оригінал і дві копії);
5) інформацію про діяльність органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»; лист від Департаменту суспільних
комунікацій про джерела фінансування ОСН «Будинковий комітет «Вулиця
Ганни Ахматової, 41, 43» № 059-3440 від 21.11.2017 року; протоколи
(рішення) органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця
Ганни Ахматової, 41, 43» про визначення переможця аукціону №б/н від
10.10.2016 року та №б/н від 24.10.2017 року, статті про досвід виконання
проектів за останні два роки.
Дата реєстрації заявки:_________________
Реєстраційний номер:__________________
Підпис та прізвище особи, що отримала документи __________________________

