
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 «ДРУГЕ 

ЖИТТЯ» 

Назва проекту Еко школа 

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором конкурсу на 

розв’язання якого спрямовано 

проект (словами, зазначити лише 

один напрямок) 

Екологічне виховання та 

популяризація сортування сміття у 

школах міста Києва. 

Загальна сума кошторису на 

здійснення витрат проекту 

331 500 грн. 

Очікуване фінансування від 

Департаменту суспільних 

комунікацій 

182 000 грн. 

Строк реалізації проекту До 31.12.2019 року 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

керівника організації, місце 

знаходження організації, телефон, 

факс, e-mail 

Волков Сергій Степанович, 

02092, м.Київ, Дніпровський район, 

вулиця Літинська, будинок 1Б, 

квартира 4 

+380503855885 

wasteua@gmail.com 

Прізвище, ім’я, по-батькові та 

посада керівника проекту, поштова 

адреса, телефон, e-mail 

Волков Сергій Степанович, 

голова правління ГО «Друге життя», 

02092, м.Київ, Дніпровський район, 

вулиця Літинська, будинок 1Б, 

квартира 4 

+380503855885 

wasteua@gmail.com 

 

 

 





















Форма 

опису проекту 

Проект «Еко школа»                                                                        

Найменування інституту громадянського суспільства: ГО «ДРУГЕ 

ЖИТТЯ» 

Напрямок, за яким буде реалізовано проект:  

Екологічне виховання та популяризація сортування сміття у школах міста 

Києва. 

Актуальність проекту:  

Наш проект створений для того, щоб залучити дітей до сортування сміття та 

пояснити, чому важливо вчитись сортувати сміття, що це абсолютно не 

забирає багато часу і швидко переростає в звичку, як чистити зуби кожного 

ранку.  

Сьогодні за офіційними даними в Україні переробляється лише 4% відходів. 

Наша ціль – підняти цей показник на першому етапі за допомогою шкіл. 

Завдяки нашому проекту діти у школах не тільки починають сортувати сміття 

та вчитись берегти довкілля, а й заробляють, сортуючи сміття. Для прикладу - 

київська школа №47 за два тижні правильного сортування відходів отримала 

2964 гривні.  

Мета проекту: 

Наша мета – запровадити екологічне виховання у школах та розвивати свідоме 

сортування сміття серед дітей.  

Завдання проекту:  

 Залучити всі київські школи до проекту «Еко школа»  

 Запровадити освітні лекції з сортування сміття з практичними 

завданнями для школярів 

 Навчити школи правильно сортувати сміття та заробляти, а не витрачати 

на вивезенні сміття. 

 

 

 

 

 



План виконання проекту згідно з Таблицею: 

Етапи реалізації 

 

Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк 

реалізації 

етапу (у 

розрахунку 

на 1 школу) 

1. Комунікація з 

активістами шкіл, 

вирішення всіх 

організаційних 

питань щодо 

залучення шкіл 

до проекту 

- Активісти шкіл 

заповнюють google форму 

на нашій сторінці в 

Facebook. 

- Менеджер «Еко школа» 

зустрічається з активістами 

та дирекцією школи і 

обговорює всі 

організаційні питання 

майбутньої співпраці. 

7 днів 

2. Закупівля 

контейнерів для 

сортування сміття 

та великих баків 

для зберігання 

відсортованого 

сміття. 

- Ми закуповуємо 

контейнери для сортування 

сміття. На кожен поверх 

школи по 3 контейнери. В 

середньому, 9 контейнерів 

для сортування сміття на 

одну школу. 

- Також ми купуємо великий 

бак для зберігання 

відсортованого сміття для 

школи. 

14 днів 

3. Проведення 

екологічних 

лекцій щодо 

правильного 

сортування сміття 

для дітей. 

- До того, як ми запускаємо 

проект «Еко школа» у 

відповідній школі, ми 

проводимо освітні лекції з 

правильного сортування 

сміття для учнів. Одна 

лекція проводиться 

приблизно для 100 учнів, 

тобто 8 лекцій на одну 

школу ( з 5 до 11 класу). 

14 днів 

4. Безпосереднє 

сортування сміття 

у школах. 

 

 

 

 31 день 

 





Кіль-сть на одну школу За од. грн. Всього грн.(15 шкіл)

1
Контейнери для 

сортування сміття 
9 500 67 500 40 000 27 500 0 67 500

2 Доставка контейнерів 1 100 1 500 1 500 0 0 1 500

3 Баки для  сміття 1 10 000 150 000 100 000 50 000 0 150 000

4 Доставка баків 1 200 3 000 3 000 0 0 3 000

5

Освітні лекції з 

правильного сортування 

сміття для дітей 8 600

72 000 0

72 000 0

72 000

6

Виготовлення 

інформаційного куточка  

"ЕКО ШКОЛА" 1 2 500

37 500 37 500

0

37 500

Разом 182 000 149 500 0 331 500

Загальна сума 

коштів на 

реалізацію 

проекту, грн.

Кошторис витрат, необхідних для виконання проекту "Еко школа" 

Розрахунок витрат на 15 шкіл

№ Стаття витрат

Сума коштів, 

очікувана від 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій, грн.

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн.

Власний 

внесок 

організації, 

грн.






