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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  

Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Бібліотечна країна» 

 

Назва проекту BABY MOZART ІДЕ У ПАРКИ ТА 

БІБЛІОТЕКИ 

Пріоритет, завдання, визначене Організатором 

конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 

(словами, зазначити лише один напрямок)  

Сприяння заходам, спрямованим на 

поліпшення культурного та 

просвітницького розвитку мешканців 

міста Києва. 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 

проекту  

265600 грн 

Очікуване фінансування від Департаменту 

суспільних комунікацій 

198500 грн 

Строк реалізації проекту  01.04.2018 - 30.09.2018 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, 

місце знаходження організації, телефон, факс, e-

mail 

Шум Люсьєна Вікторівна, Київ, вул. 

В.Чорновола 30/100, +380675101182, 

livelibrary.ukraine@gmail.com  

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника 

проекту, поштова адреса, телефон, e-mail 

Степашко Олександра Ігорівна 

Режисер-постановник 

м.Київ, вул. Героїв Дніпра 62, кв.141 

О.Stepashko@gmail.com 

097 028 86 73 

До заяви додається: 

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту 

(положення), скріплені печаткою (у разі наявності); 

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної 

пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій; 

3) опис проекту (повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням 

строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію 

про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, 

детальний розрахунок витрат та джерела фінансування); 

4) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена 

організатором Конкурсу; 

5) 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 матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом 

керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою; 

 

Керівник інституту громадянського суспільства _______ Виконавчий директор  

Шум Л.В 

 (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П. 

6 лютого 2019 року 

Опис проекту  
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Проект BABY MOZART ІДЕ У ПАРКИ ТА БІБЛІОТЕКИ 

 

Найменування інституту громадянського суспільства  

Благодійна організація «Благодійний фонд «Бібліотечна країна» 

 

Напрямок, за яким буде реалізовано проект: Сприяння заходам, спрямованим на 

поліпшення культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва, зокрема 

батьків дітей від до 3-х рочків. 

 

Актуальність проекту 

У наші дні у місті Києві дуже гострою залишається проблема соціалізації батьків малолітніх 

дітей. Культурних заходів для цієї категорії людей мізерно мало, а відсутність транспорту, у 

якому можна пересуватися містом з візочком та пандусів у підземних переходах і метро 

робить цю категорію людей майже ізольованими. Тож молодим батькам та їх дітками 

залишається задовольнятися лише прибудинковими дитячими майданчиками, чим і 

обмежується їхнє спілкування та культурне життя.  

Культурна і соціальна ізоляція негативно впливає на психологічний стан мам і татусів, які 

перебувають у декретних відпустках з дітьми і життя яких перетворюється на рутину. Як 

наслідок - негатив переноситься на дітей та способи їх виховання, що в цілому 

відображається на психологічному та культурному здоров’ї нації. 

У 2018 році команді Baby Mozart вдалося частково вплинути на ситуацію, що склалася. 

Завдяки підтримці нашого проекту у конкурсі «Громадська перспектива: прозора влада та 

активна громада» ми змогли розробити 4 нові музичні програми і провести 9 концертів для 

немовлят і батьків. Таким чином наші музичні концерти відвідали біля 1500 людей – в 

основному батьки з малолітніми дітьми.  

Актуальність нашого проекту підтверджує той факт, що уже через 24 години після анонсу 

концерту у соцмережах та відкриття реєстрації, нам доводилося її закривати через 

неспроможність розмістити на концерті усіх бажаючих.  

Хоч усі концерти Baby Mozart користувалися шаленою популярністю, найбільший кайф 

батьки і немовлята отримали від концертів під відкритим небом, які ми провели у 

Національному заповіднику «Софія Київська». Стало очевидно, що гарно доглянута закрита 

територія заповіднику, із зеленими газонами (без собачих екскрементів!), чистою публічною 

вбиральнею, затінком старих кронистих дерев, та виставковим залом, у який на випадок 

дощу можна оперативно перенести концерт – ідеальне місце для проведення літніх концертів 

для немовлят і батьків. До того ж, заповідник «Софія Київська» активно впроваджує дитячі 

фестивалі, що чекають на своїх маленьких відвідувачів. Так, один з наших концертів 

пройшов у рамках дитячого фестивалю «Княжа родина», що поклало початок нашим 

дружнім стосункам.  

У 2019 році, у рамках проекту, ми плануємо провести у Національному заповіднику «Софія 

Київська» 4 концерти класичної музики для малюків і батьків під відкритим небом.  

Другим цікавим досвідом було проведення музичних концертів для немовлят і батьків у 

Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого. На одному з концертів працівники 

бібліотеки підготували виставку дитячої книги, яку ми анонсували на своїй сторінці у 

Facebook. Тож батьки змогли записатися до бібліотеки прямо на концерті і разом з дітьми 

обрати книги, які уже ввечері читали разом перед сном.  

У наші дні місто Київ щороку витрачає бюджетні кошти на капітальні і косметичні ремонти 

районних бібліотек. На жаль, навіть після коштовних ремонтів більшість бібліотек 

продовжують стояти пусткою і головною їхньою функцією є - збереження робочих місць для 

їхніх співробітників. На нашу думку читальні зали бібліотек - ідеальне місце для соціалізації 

батьків і немовлят, як у холодний зимовий період, так і під час літньої спеки. Бібліотеки 

нарешті мають стати на шлях європейського розвитку і перетворитися з банальних складів 

книг на культурні центри спільнот. 

Книжковий фонд бібліотек є досить застарілим. В середньому половина фонду - це книги 

видані за радянських часів, або у 90-х, сучасних книг бракує. Тому у цьому році ми вирішили 
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об’єднати зусилля, і разом з видавцями дитячої літератури підготувати набори з 100 дитячих 

книг, які у рамках проекту будуть подаровані бібліотекам.  

Під час кожного з 4-х концертів Baby Mozart, які ми плануємо провести у 4-х бібліотеках-

партнерах, буде організовано виставку дитячої книги. Так батькам і немовлятам буде 

запропоновано до прочитання до 100 нових книг.  

З усього вищесказаного слідує, що жителі міста Київ, зокрема молоді батьки з немовлятами, і 

надалі гостро потребують соціалізації та культурного життя, що робить наш проект Baby 

Mozart актуальним у 2019 році.  

 

Про проект 

Якщо Вам не до душі “пластиковий” Моцарт і Вівальді, що лунає із пластмасових іграшок та 

гаджетів, якщо Ви відчуваєте культурний голод і прагнете до справжнього звучання живої, 

класичної музики для себе і своєї дитини - цей проект для Вас! Наші концерти класичної 

музики з елементами анімації створено ексклюзивно для батьків і немовлят до 3-х рочків, 

щоб відпочити від буденних справ і зануритися у чарівний світ музики. 

 

Мета проекту  

У літні спекотні дні, принаймні один раз на місяць, дати можливість батькам і дітям 

відпочити у справжній оазі старого міста – Національному Заповіднику «Софія Київська», 

послухати разом класичну музику у виконанні віртуозних музикантів, разом з аніматорами 

потанцювати, поспівати українською та англійською мовами.  

Подружити бібліотеки з найменшими читачами та їхніми батьками (потенційно ця дружба 

може стати дружбою на все життя!). Концертом класичної музики для немовлят і батьків 

відкрити бібліотеки для локальних спільнот заново, - тепер уже, як культурні центри, які 

завжди раді бачити місцевих жителів у своїх стінах.  

Наповнити бібліотеки новими сучасними дитячими книгами. 

Дати можливість молодим батькам і немовлятам відвідувати разом культурні заходи. 

Подолати соціокультурну ізоляцію, що негативно впливає на психологічний стан молодих 

батьків, які перебувають у декретних відпустках з дітьми. Урізноманітнити способи 

виховання малюків і дати батькам ще один інструмент суспільної комунікації, який 

формуватиме позитивний емоційний ефект виховання малят, що має позначитися на 

загальному культурному здоров’ї нації. 

 

Завдання проекту  

Нашим завданням є створення музичних перформенсів, які могли б відвідати молоді сім’ї 

киян зі своїми малюками і стати безпосередніми учасниками цих музичних подій. А також 

насолодитися музикою, відпочити від буденних справ, відчути себе комфортно, по-

домашньому, адже сам захід і усі зручності буде створено саме для них, включаючи зону для 

повзання малюків, стіл для зміни підгузка, печиво, воду тощо. 

Також на чотирьох концертах, що будуть проводитися у чотирьох дитячих бібліотеках – 

партнерах малюки і батьки зможуть записатися до бібліотеки і взяти нові книги, подаровані 

бібліотеці у рамках нашого проекту. 

 

Програма: Концерти класичної, етнічної, джазової, танцювальної музики, саундтреків з кіно 

і мультфільмів. 

Тривалість концерту - одна година. Програма складається з двох частин:  

1 - Музика - 45 хв 

2 - Анімація - танцюємо і співаємо разом: усі батьки і діти - 15 хв. 

Програму будуть виконувати викладачі київських музичних шкіл та музичний фолк-гурт 

«Рун». 

КОМФОРТ: Ми піклуємося про комфорт для немовлят і їхніх батьків! 

- у приміщення можна буде заїхати на візочку; 

- візочок можна залишити у просторому холі під охороною; 

У теплому, чистому залі на гостей чекатимуть: 
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- простора зона для повзання;  

- Baby Change - зона для заміни підгузку; 

- зона смаколиків - водичка, печиво; 

- ящик з іграшками; 

Фото на пам’ять: 

- у залі буде працювати фотограф і оператор, щоб закарбувати цей вечір на носіях 

пам`яті: диски, Інтернет-сторінки на Facebook.  

На концертах “Baby Mozart” буде музично, казково, етнічно, душевно, тепло та антуражно. 

План виконання проекту згідно з Таблицею:  

Етапи 

реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу 

1 Розробка чотирьох музичних концертних програм 

різних за тематикою та жанром. Кожен календарний 

місяць – новий концерт: 

- визначення теми концерту - країна, епоха, жанр; 

 - визначення музичних композицій; 

-визначення послідовності музичних композицій;  

- написання фабули концерту; 

 - написання об'яви для кожної музичної композиції 

у визначеній фабулою структурі. 

Квітень -вересень 

Виконавець:  

Степашко Олександра 

режисер-постановник 

2 Розробка анімаційної програми 

 - визначення дитячих пісень українською та 

англійською мовами, 

 - визначення послідовності,  

 - у разі потреби переклад текстів 

Квітень -вересень 

Виконавець:  

Степашко Олександра 

режисер-постановник 

3 Визначення локацій та пошук 4-х активних 

бібліотек-партнерів. Проведення домовленостей про 

проведення заходів.  

Квітень -травень 

Виконавець: 

Яна Гонтар  

Продюсер 

Люсьєна Шум 

адміністратор проекту 

4 Відбір та закупівля 4-х наборів дитячої книги для 

поповнення книжкових фондів 4х бібліотек-

партнерів та проведення суміжних з концертом 

виставок дитячої книги. 

Квітень -травень 

Виконавець:  

Люсьєна Шум 

адміністратор проекту 

5 Закупівля необхідних витратних матеріалів (бахіли, 

серветки, вода тощо.) 

Квітень -травень 

Виконавець:  

Яна Гонтар 

 продюсер 

6 Підготовка афіш, програмок, запрошень Квітень -вересень 

Виконавець:  

Емма Коробова дизайнер 

7 Анонси про захід у соціальних мережах: 

• створення події  

• анонс заходу  

• організаційна розсилка перед концертом 

Квітень -вересень 

Виконавець:  

Степашко Олександра 

ПР менеджер  
8 Щомісяця проведення генеральної репетиції з 

музикантами, аніматорами та ведучим  

Квітень -вересень 

Виконавець:  

Степашко Олександра 

режисер постановник і 

аніматор, 

Яна Гонтар ведуча, 

Наталія Степашко 

аніматор, 
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Ганна Корнєва 

акомпаніатор, 

музиканти  
9 Підготовка приміщення у відповідності до графіку 

проведення концертів:  

- прибирання 

- встановлення стільців,  

- пеленального столика,  

- зони для повзання,  

- розміщення килимів та іграшок 

Квітень -вересень 

Виконавець: 

Олександр 

Гайворонський 

постановник і водій , 

Яна Гонтар продюсер  

10 Проведення 8 концертів у період 01.06.2019 по 

30.09.2019. 

 Концерти проходитимуть 2 рази на місяць: 

- один раз на місяць у Національному заповіднику 

«Софія Київська»;  

 - один раз на місяць у бібліотеці, що стане 

партнером проекту.  

червень 

1. 01.06.2019 

2. 15.06.2019 

липень 

3. 06.07.2019 

4. 20.07.2019 

серпень 

5.  03.08.2019 

6.  17.08.2019 

вересень 

7.  07.09.2019 

8.  14.09.2019 
 

Виконавці: 

Степашко Олександра, 

режисер постановник, 

аніматор; 

Олександр 

Гайворонський 

постановник, водій; 

Яна Гонтар продюсер; 

Люсьєна Шум, 

адміністратор проекту; 

Коробова Емма, 

дизайнер; 

Ганна Лисун , фотограф; 

Світлана Рябець, 

оператор, режисер 

монтажу; 

Ганна Корнєва 

акомпанемент 

анімаційного блоку; 

Музичний фолк гурт 

«Рун» 

11 Зворотній зв`язок з глядачем. Публікація анонсів, 

фотоальбомів та відео роликів на сторінці у 

Facebook та instagram. Розсилка форми-опитування. 

Квітень - вересень 

Виконавець:  

Степашко Олександра – 

ПР менеджер  
12 Подання фактичного і фінансового звіту проекту  Вересень 

Адміністратор проекту  

Люсьєна Шум 

 

 

Очікувані результати виконання проекту.   
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Очікується, що результатом цього проекту буде збільшення попиту від молодих сімей на 

проведення подібних культурних заходів. Ці результати можуть бути через відгуки і репости 

у соціальних мережах, підписка на сторінки проекту і кількісне відвідування цієї сторінки.  

Також результатами реалізації проекту у частині, де концерти проводитимуться у 

приміщеннях бібліотек-партнерів, можна вважати кількість нових користувачів, які 

запишуться до бібліотек під час наших концертів, та кількість книг, які вони візьмуть для 

читання з дітьми. Бібліотекарі отримають досвід ведення роботи з найменшими читачами 

віком до 3 років.  

Поширення позитивного досвіду проведення подібних концертів на інші бібліотеки м. Києва. 

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект. 

Батьки і діти віком до трьох років, їх старші брати і сестри, дідусі і бабусі. 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 

(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 

громадськості) 

Ранкова програма на телеканалі «Київ» - «Ранок по-київськи»; 

Радіо «Промінь» 

Перше українське дитяче онлайн радіо «RADIOKIDS.ONLINE» 

Афіша розваг для дітей та всієї родини у м. Києві «Діти у Місті» 

https://kyiv.dityvmisti.ua 

Соціальна мережа Facebook. Приклад додається: 

Група у Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/881284968713999/ 

Сторінка у Facebook:  

https://www.facebook.com/Baby-Mozart-137497396952826/ 

Соціальна мережа Instagram 

Сторінка та веб-сайт БФ “Бібліотечна країна” 

https://www.facebook.com/modernUkrainianBooks/, http://livelibrary.com.ua  

Сторінки бібліотек-партнерів, професійні бібліотечні спільноти у фейсбуці 

https://www.facebook.com/groups/156317151100664/  

 

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (назва 

організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які 

ресурси надає для реалізації проекту) 

- Заповідник «Софія Київська» 

- Національна Бібліотека ім. Ярослава Мудрого 

- Центральна Районна Бібліотека ім. А.Гайдара для дітей, пр. Героїв Сталінграду 51-Б. 

- Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва 

- Районна дитяча бібліотека ім. Саші Чекаліна, вул. Вишгородська 38  

 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту 

25% - використання матеріальних ресурсів учасників проекту (авто, техніка, музичні 

інструменти, меблі, книги в дарунок від БФ «Бібліотечна країна» тощо) 

 

Керівник інституту громадянського суспільства    Виконавчий директор  

Шум Л.В 

 (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П. 

6 лютого 2019 року 

 

  

https://kyiv.dityvmisti.ua/
https://kyiv.dityvmisti.ua/
https://kyiv.dityvmisti.ua/
https://www.facebook.com/groups/881284968713999/
https://www.facebook.com/Baby-Mozart-137497396952826/
https://www.facebook.com/modernUkrainianBooks/
http://livelibrary.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/156317151100664/
https://ru-ru.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96-580294458835156/
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Кошторис витрат на реалізацію проекту 

№ Стаття витрат 
Розрахуно

к витрат 

Сума 

коштів, 

очікуван

а з 

бюджету 

м.Києва, 

грн. 

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн. 

Власни

й 

внесок 

організ

ації, 

грн. 

Загаль

на сума 

коштів 

на 

реаліза

цію 

проект

у, грн. 

1 2 3 
4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

2

1 

Оренда пилососу 

для прибирання до 

і після концерту 

290 грн *8 

концертів 
  2320   2320 

2

2 

Оренда столик і 

матрац для 

пеленання 

260 грн*8 

концертів 
  2080   2080 

3

3 

Оренда подушки 

для сидіння на 

підлозі, 6 шт 

25 грн*6 

шт* 8 

концертів 

  1200   1200 

4

4 

Серветки сухі 150 

шт. 

30 грн *5 

пачок 
150     150 

5

5 

Серветки вологі 

100 шт. 

50 грн *5 

пачок 
250     250 

6

6 

Бахіли (60 пар на 1 

концерт) 

1 грн * 60 

людей*4 

концерти 

240     240 

7

7 
Печиво 

9 грн *10 

шт *9 

концертів 

720     720 

8

8 

Вода негазована у 

пляшках 

11 грн * 10 

шт (по 1,5 

л)*8 

концертів 

880     880 

9

9 

Стаканчики 

одноразові 

15 грн (50 

шт) *2*8 

концертів 

240     240 

1

10 

Батарейки у 

мікрофони 

40 грн*8 

концертів 
320     320 

1

11 

ЗОНА ДЛЯ - 

ПОВЗАННЯ: 

Оренда 4х килимів 

145 грн*4 

шт*8 

концертів 

  4640   4640 

1

12 
ІНТЕР’ЄР: 

290 грн *8 

концертів 
  2320   2320 



 

8 

 

Оренда реквізиту 

для оформлення 

тематичного стенду 

і місця для сидіння 

у фотозоні 

(картини, подушки, 

підсвічники, вази, 

штучні квіти і т.д.) 

1

13 

Закупівля наборів 

дитячої книги, які 

будуть передані у 

подарунок 

бібліотекам 

4 набори 

дитячої 

книги * 80 

книг * 80 

грн 

28000 10000   38000 

1

14 

Оренда іграшок 

(лось-гойдалка, 

лєго Дупло, Ноєв 

Ковчег, Сортер 

метелик, Кубики 

Символіка 2 

комплекти, дитячі 

книжки і т.д.) 

45 грн*16 

шт*8 

концертів 

  5760   5760 

1

15 

Забезпечення звуку 

на концерті у т.ч 

аудіотехніка: 

Оренда техніки 

необхідної для 

проведення 1-го 

концерту: 2 

мікрофони, аудіо 

колонки, 

підсилювач звуку, 

тримачі для 

колонок і 

мікрофонів, кабелі, 

доставка аудіо 

апаратури. 

4500 грн*8 

концертів 
36000     36000 

1

16 

Забезпечення фото-

відеозйомок і 

монтажу: 

6000 грн*4 

концерти у 

бібліотеках 

24000     24000 

- оренда фото-

відеоапаратури 

(камера і об'єктиви, 

світло, комп’ютер 

та ПЗ для монтажу 

відео). 

- Послуги 

відеомонтажу. 

1

17 

Послуги 2-х 

музикантів 

1500 грн* 2 

музиканти*

8 концертів 

  24000   24000 

1

18 

Послуги 

акомпаніатора 

анімаційної 

частини 

750 грн *8 

концертів 
  6000   6000 
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1

19 
Послуги ведучого 

1000 грн*8 

концертів 
8000     8000 

2

20 

Послуги 

виконавчого 

продюсера 

(забезпечення 

локаціями, 

укладання 

договорів, ведення 

документообігу) 

2160 грн*5 

місяців 
10800     10800 

2

21 

Послуги 

адміністратора 

проекту (загальне 

адміністрування 

проекту, контроль 

проведення заходів, 

моніторинг 

фінансових 

розрахунків та 

підготовка 

звітності) 

2000 грн*4 

програми 
8000     8000 

2

22 

Послуги режисера-

постановника 

(підготовка, 

вивчення матеріалу 

і розробка 

концертних 

програм) 

2000 грн* 4 

програми 
8000     8000 

2

23 

Послуги 

україномовного і 

англомовного 

аніматора 

1000 

грн*2*8 

концертів 

16000     16000 

2

24 

Бухгалтерські 

послуги 

3400 грн *5 

місяців (в 

т.ч. 

податки) 

17000     17000 

2

25 

Канцелярія/поштов

і послуги 
200*6міс 1200     1200 

2

26 

Банківське 

обслуговування 
  2000     2000 

2

27 
Витрати на зв'язок 

500 грн* 6 

місяців 
  3000   3000 

2

28 

Оренда транспорту 

(перевезення 

концертного 

реквізиту, 

музичних 

інструментів) - 

ФОП 

125 грн/год 

*3 години 

*8 

концертів 

3000     3000 

2

29 

Послуги по 

оформленню 

декорацій: 

500 грн*8 

концертів 
  4000   4000 
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Влаштування зони 

з послугами для 

дітей-немовлят і 

їхніх батьків, в т.ч. 

розміщення 

килимів, іграшки 

тощо. 

30 

Підготовка 

виставки дитячої 

книги подарованої 

бібліотеці у рамках 

проекту 

445 грн*4 

концерти 
  1780   1780 

3

31 

Послуги по 

введенню 

соціальних 

комунікацій, ФОП: 

3700 грн *6 

місяців 
22200     22200 

- Створення події 

на Facebook та 

реєстраційної 

Google форми, 

-Розміщення 

анонсів у 

соціальних 

мережах Facebook і 

Instagram, 

- Реєстрація 

глядачів, 

- Запуск реклами у 

соціальних 

мережах Facebook 

та Instagram 

- Публікація фото 

альбомів та 

відеороликів з 

концерту на 

сторінці і у групі 

Baby Mozart. 

3

32 

Послуги з 

дизайнерської 

розробки оригінал-

макетів афіш і 

програм 

1500 грн *5 

місяців 
7500     7500 

3

33 

Розповсюдження 

друкованих афіш-

запрошень у 

поштові скриньки, 

кафе та дитячі 

центри 

1000 грн*4 

райони 
4000     4000 

  ВСЬОГО:   198500 67100   265600 

Керівник інституту громадянського суспільства    Виконавчий директор  

Шум Л.В 

  

М.П. 

6 лютого 2019 року 
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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 Зазначено у кошторисі. 

 

Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 

працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для 

реалізації проекту  

Штатні працівники – 1 людина 

Члени організації – 9 людей  

Волонтери - 1 

Матеріальне технічне забезпечення: технічне обладнання – комп’ютер, ноутбук, принтер, 

інтернет-зв'язок. 

Встановлена співпраця з багатьма українськими видавництвами, постійний партнер 

фонду – компанія «Нова пошта».  

 

Керівник інституту громадянського суспільства    Виконавчий директор  

Шум Л.В 

  

М.П. 

6 лютого 2019 року 
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Благодійна організація "Благодійний фонд "Бібліотечна країна" була заснована в червні 

2015 року. Метою роботи Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на 

надання допомоги та сприяння законним інтересам бібліотек України та поширення 

культури читання.  

 

Органами управління Фонду є:  

Загальні Збори учасників Фонду – вищий орган управління Фонду  

Дирекція — Голова Фонду та Виконавчий директор 

Наглядова Рада Фонду 

 

Засновники БФ "Бібліотечна країна": 

Юрій Гусєв, Голова Наглядової ради Фонду, колишній заступник Міністра оборони України, 

радник Міністра інфраструктури України 

Ігор Степурін, Голова Фонду, засновник видавництва «Самміт-книга» 

Тамара Сухенко, соціальний психолог, керівник Школи розвитку людини Humantime 

Олександр Красовицький, директор видавництва «Фоліо»  

Владислав Кириченко, засновник видавництва «Наш формат» 

Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок»  

Виконавчий директор Фонду - Люсьєна Шум 

Контакти: тел. (067) 510 11 82  

http://livelibrary.com.ua/news  

www.facebook.com/modernUkrainianBooks  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ 

 

Головні завдання Фонду: 

- Допомога бібліотекам в поповненні книжкових фондів; 

- Просування реформування бібліотечної галузі; 

- Сприяння перетворенню бібліотек в центри розвитку громад; 

- Ініціативи з популяризації читання. 

 

Фонд є членом групи «Культура» Реанімаційного Пакету Реформ та партнером Української 

бібліотечної асоціації.  

 

В 2016-2018 роках передано 15000 книг в 100 бібліотек України. Започаткована акція 

«Подаруй книги рідній бібліотеці», в рамках якої більш ніж 2000 нових книг від приватних 

благодійників та соціально-відповідальних компаній були передані в 40 бібліотек.  

 

Проект «Жива сучасна бібліотека» - червень-серпень 2016 р. Мета - поповнення 

бібліотечних фондів бібліотек Донецької та Луганської областей, поширення культури 

читання, активізація діалогу шляхом проведення зустрічей діячів української культури з 

читачами. Загальна вартість реалізації проекту - 200 000 грн. В результаті реалізації проекту - 

2500 книг були передані 10 бібліотекам, проведені зустрічі з письменниками в Маріуполі і 

Сєвєродонецьку, проведена широка інформаційна кампанія. Для фінансування проекту були 

отримані кошти від приватних благодійників, завдяки співпраці з видавництвами були 

отримані книги для бібліотек, також отримано фінансування від Програми національних 

обмінів за фінансової підтримки Європейського Союзу та Національного фонду підтримки 

демократії (США).  

 

У жовтні 2016 року був проведений конкурс «Бібліотека як сучасний інформаційний 

центр», метою якого було виявити активні бібліотеки, яким в подальшому фонд буде 

надавати благодійну та іншу допомогу. Було отримано 128 заявок. В результаті проведення 

конкурсу 24 бібліотеки були нагороджені наборами нових книг на загальну суму 18000 грн, 

конкурс профінансований засновниками Фонду, залученими коштами з пожертв фізичних 

осіб, а також видавництв. 

http://www.facebook.com/modernUkrainianBooks
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У листопаді 2016 року була проведена стратегічна сесія з формування стратегії 

модернізації бібліотечної системи Тернопільській області. Серед 50 учасників були присутні 

представники обласних, міських і районних бібліотек, представники громадськості та влади. 

Захід мав на меті проаналізувати поточну ситуацію, змоделювати образ ідеальної бібліотеки, 

визначити команду людей, які готові будуть реалізовувати зміни. Захід профінансовано 

коштами засновників Фонду та за підтримки Тернопільської обласної державної 

адміністрації. 

 

З липня по грудень 2017 року БФ «Бібліотечна країна» впроваджував проект 

«Трансформація бібліотек в сучасні центри розвитку громад» за підтримки Посольства 

Великої Британії в України. Метою проекту стало напрацювання рекомендацій щодо 

сучасних моделей бібліотечних мереж. В рамках проекту були проведені наступні заходи: 

дослідження стану бібліотечних мереж в пілотних громадах, публічні обговорення по 

формуванню бачення майбутнього бібліотек в громадах, навчання для бібліотекарів, обмін 

досвідом з експертами з Великобританії з місцевого розвитку та реформування бібліотечної 

галузі, напрацьовані рекомендації щодо впровадження практики використання мобільних 

бібліотек тощо. З результатами впровадження проекту можна ознайомитися за посиланням.  

 

В червні 2017 року Фондом був проведений круглий стіл «Бібліотечна реформа: від 

держзакупівель до зміни системи» за участі Міністерства інформаційної політики України та 

Міністерства культури України.  

 

В жовтні 2017 року була відкрита фотовиставка «Відродження бібліотек сходу України» у 

Верховній Раді України. Фотовиставка реалізована за підтримки Програми національних 

обмінів за фінансової підтримки Європейського Союзу та Національного фонду підтримки 

демократії (США). Продовженням фотовиставки стало проведення круглого столу «План 

модернізації бібліотек: від книгосховищ до сучасних культурних просторів», за участі 

народних депутатів, Міністерства культури України, Українського інституту книги.  

 

У 2018 році БФ «Бібліотечна країна» брав участь у Громадському бюджеті м. Києва 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/957 Проект «Київ читає» - це спецпроект активної 

спільнодії, що має об’єднати громадські організації, лідерів громадської думки, ЗМІ, 

соціальні медіа для популяризації читання, української книги, підтримки інтелектуального 

розвитку киян та отримання Києвом статусу "Всесвітня книжкова столиця" ЮНЕСКО. 

 

2019 рік - розпочата реалізація проекту «Підтримка бібліотек переміщених університетів 

Сходу та Криму», за підтримки МФ «Відродження» та коштів зібраних на спільнокошті. 

Загальний бюджет проекту 205 тис.грн.  

https://biggggidea.com/project/pidtrimka-bibliotek-peremischenih-universitetiv/  

 

Виконавчий директор 

Шум Л.В.  

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/19tPi9VYjRKW09ORqmfkOgUYYyO2F3ncT/view
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/957
https://biggggidea.com/project/pidtrimka-bibliotek-peremischenih-universitetiv/
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