




 

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 

Молодіжна громадська організація 
“Сьогун”  

Назва проекту Відкритий спортивний простір 

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 

190 038 грн 

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій 

 161238 грн 

Строк реалізації проекту 01.03.2019-31.12.2019  

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

Левчук Сергій Андрійович, 01004, 
м.Київ, вулиця Басейна, будинок 7, 

0674433601 
sl@wkf.com.ua  

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

 Сальник Анатолій 
Сергійович,вулиця Анни Ахматової, 

46А, Київ, 02000 
0977470203  

as@shogun.com.ua 

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; 

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  залучених до 
виконання проекту. 
  
  
Керівник інституту громадянського суспільства    _______        Левчук Сергій Андрійович 
 
 
М.П. 
08 лютого 2019 року 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Опису проекту 
 

Проект “Відкритий спортивний простір” 
 
Найменування інституту громадянського суспільства: Молодіжна 
громадська організація “Сьогун” 
  
Напрямок, за яким буде реалізовано проект: Сприяння заходам, спрямованим 
на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку 
мешканців міста Києва  
 
Актуальність проекту 
Однією з причин погіршення здоров'я дітей та молоді є зменшення 
зацікавленості до занять фізичною культурою та спортом, масове захоплення 
комп’ютерними іграми, соціальними мережами, недостатність пропаганди 
здорового способу життя, масових заходів з фізичної культури і спорту, та 
скороченням піклування держави про дитячий та юнацький спорт. 
Інфраструктура для зайняття спортом втрачена, або матеріально і морально 
застаріла.  
В місті діє велика кількість комерційних спортивних залів та центрів, однак не 
кожна молода людина має достатню кількість коштів, щоб регулярно 
відвідувати їх.  
Разом з тим у місті є занедбані приміщення, які знаходяться в комунальній 
власності, однак раціонально не використовуються. 
Таким чином актуально поєднати зусилля міської влади, керівництва 
комунальних закладів, громадських організацій та активних мешканців міста 
для створення відкритих спортивних просторів, де б кожен мешканець міста міг 
займатися спортом.   
 
Мета проекту: створення умов та можливостей для спортивного розвитку 
мешканців Києва, шляхом створення та функціонування відкритого спортивного 
простору в приміщенні гімназії №237 Дарницького району м. Києва.  
Завдання проекту:  

- Інформування не менше 10000 мешканців міста про створення 
спортивного простору, залучення 50 активістів для його облаштування.  

- Облаштування спортивного простору площею 262 м. кв. у підвалі гімназії 
№237; 

- Проведення не менше 32 щотижневих спортивних заходів для із 
залученням професійних тренерів для популяризації та розвитку різних 
видів спорту.  



- Функціонування вільного спортивного простору не менше 1000 годин, 
для залучення не менше 500 киян до регулярного заняття спортом.  

 
План виконання проекту згідно з Таблицею: 

              

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальн
и виконавець 

 Підготовчий етап Створення 
оргкомітету. 
Інформаційна 
кампанія у ЗМІ, 
соціальних мережах з 
метою інформування 
мешканців міста про 
створення 
спортивного простору 
та залучення киян до 
його облаштування. 
Відкриття 
казначейського 
рахунку, укладення 
угод про виконання 
робіт та закупівлю 
матеріалів.  

 1.03.2019- 
30.04.2019 

Сергій 
Левчук 

Облаштування 
спортивного 
простору 

Проведення 
ремонтних робіт 
спільно з 
волонтерами. 
Закупівля обладнання 

01.05.2019 - 
31.05.2019  

Анатолій 
Сальник 

Функціонування 
спортивного 
простору 

- проведення 
щотижневих 
заходів із 
залученням 
професійних 
тренерів з метою 
популяризації 
таких видів 

01.06.2019- 
31.12.2019 

Анатолій 
Сальник 



спорту, як: 
карате, 
кікбоксинг та 
фітнес та інші 

- функціонування 
простору не 
менше 6 годин 
на день, де 
кожен 
мешканець 
Києва зможе 
займатися 
фізичною 
культурою та 
спортом. Також 
в просторі 
відбуватимуться 
демонстрації 
відео спортиво-
просвітницького 
характеру.  

- Адже в 
організації є 
великий досвід 
по залученню 
провідних 
спортивних 
спеціалістів та 
організаціїї 
спортивно-
оздоровчих 
заходів. 

Звітування  Підготовка творчого та 
фінансового звіту 

01.12.2019- 
31.12.2019 

Сергій 
Левчук 

  
Очікувані результати виконання проекту: 

- Створення та облаштування відкритого спортивного простору площею 
262 м2; 



- Інформування не менше 10000 мешканців Києва про діяльність 
спортивного простору з метою залучення їх до заняття спортом та 
пропаганди здорового способу життя; 

- Залучення 500 киян до заняття спортом; 
-  

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект:  
Молодь Києва, віком 14-35 років, переважно мешканці Дарницького району 
міста. 
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації 
проекту : 

- Сайт Спортивного клубу “Сьогун” - www.shogun.com.ua  
- Сторінка Shogun Sports Corporation (https://www.facebook.com/shogunkyiv/ 

) у соціальній мережі Facebook (регулярно кожного місяця протягом 
реалізації проекту) 

- Сайт Покров (http://pokrov.world/) - травень 2019 року; 
- Сайт українського успіху Dojo (http://www.dojo.net.ua) - червень 2019 

року 
- Сайт ВГО “Молодий Народний Рух” (http://www.mnr.in.ua/) - липень 2019 

року 
 
Організації, які планується залучити до співучасті у реалізації проекту  
Гімназія №237 (балансоутримувач - Дарницьке районне управління освіти), 
вулиця Архітектора Вербицького, 28Г, Київ, 02000, 044 560 9155 - надає 
приміщення для створення спортивного простору 
ГО “Всеукраїнська громадська організація “Молодий Народний Рух”, м. 
Київ, вул. Олеся Гончара, 33, 0669901393 - інформує про проект у молодіжному 
середовищі, залучає волонтерів для облаштування простору, надає консультації 
щодо роботи з бюджетними коштами.  
 
Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту 
Загальна вартість проекту: 190 038 грн, з них 161238 очікуване фінансування від 
Департаменту суспільних комунікацій КМДА, 28800 грн. – власний внесок 
організації.  
 

Голова МГО "Сьогун"               ______   Левчук Сергій Андрійович 
М.П. 
 08 лютого 2019 року 
  
  

http://www.shogun.com.ua/
https://www.facebook.com/shogunkyiv/
http://pokrov.world/
http://www.dojo.net.ua/
http://www.mnr.in.ua/


1.             Кошторис витрат на реалізацію проекту: 
  

№ Стаття 
витрат 

Розрахуно
к витрат 

Сума коштів, 
очікувана від 
Департаменту 

суспільних 
комунікацій, 

грн. 

Сума 
коштів 

з 
інших 
джерел
, грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізаці

ю 
проекту, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

   Двері 
вхідні 

5000 грн 
за 

одиницю 
х 2 

одиниці= 
10000 

грн  

10000      10000  
  
  
  

 Замок-
циліндр з 
ручкою 

1600 грн 
за 

одиницю 
х 2 

одиниці=
3200 грн 

3200    3200  

 Світильн
ики 
(стеля) 

600 грн. 
за 

одиницю 
*10 

одиниць 
= 6000 

грн 

6000    6000 

 Конвектор
-обігрівач 

3000 грн. 
за 

одиницю 
* 2 

одиниці 
= 6000 

6000   6000 



грн 

 Фарба (10 
л)  

1200 грн 
за банку 

х 10 
банок = 
6000 грн 

6000   6000 

 Шпаклівк
а фінішна 
(20 кг) 

200 грн 
за 

одиницю 
х 20 

одиниць 

4000   4000 

 Грунтовка 
(5 л.)  

800 грн. 
х 5 

одиниць 
= 4000 

грн 

4000   4000 

 Стелаж 
для 
спортивно
го 
інвентарю  

2000 грн 
х 3 

одиниці= 
6000 грн 

6000   6000 

 Гантелі 2 
кг 

244 грн х 
10 

одиниць
=2440 

грн 

2440   2440 



 Степ-
платформ
а 

1227 грн 
х 5 

одиниць 
= 6135 

грн 

6135   6135 

 Скакалка 704 грн х 
5 

одиниць
=3520 

3520   3520 

 Мішок 
для 
боротьби 

5832 грн 
за 

одиницю 

5832    5832 

 Кріпленн
я для 
мішка 

1134 грн 
за 

одиницю 

1134   1134 

 М'яч 
слембол 

1200 грн 
х 5 

одиниць
= 6000 

грн 

6000    6000  

 Мішок 
сендбег 

2100 грн 
х 2 

одиниці 
= 4200 

грн 

4200    4200  



 Канат для 
крос-фіту 

5800 грн. 
за 

одиницю 

5800    5800  

 Боксерсь
кий 
мішок 

6000 грн 
за 

одиницю 

6000    6000 

 Нетбук 7200 грн 
за 

одиницю 

7200   7200 

 Проектор 
мультиме
дійний 
Acer 
C200 

7200 грн 
за 

одиницю 

7200   7200 

 Татамі 700 грн 
за 

одиницю 
х 10 

одиниць 

7000   7000 

 Мати 
гімнастич
ні 

1000 грн 
за 

одиницю 
х 5 

одиниць 
= 5000 

5000   5000 



 Тенісні 
ракетики 

1000 грн 
за 

одиницю 
х 6 

одиниць 

6000   6000 

 Стіл для 
настільно
го тенісу 

7200 грн 
за 

одиницю 

7200    7200 

 Сітка для 
настільно
го тенісу 

700 грн х 
2 

одиниці 

1400   1400 

 М'яч для 
настільно
го тенісу 

40 грн х 
10 

одиниць 

400    400 

 Дартс 400 грн х 
2 

одиниці 

800   800 

 Набір 
дротиків 
для 
дартсу 

126 грн х 
2 

одиниці= 
252 грн 

252    252 



 М'ячі для 
професій
ного 
тенісу 

40 грн х 
50 

одиниць 
= 2000 

грн 

2000   2000 

 Маніжки 100 грн х 
40 

одиниць 
= 2000 

грн 

2000   2000 

 Насос 
для м'ячів 

450 грн х 
6 

одиниць 

2700   2700 

 Банер 1х2 
метри 
для 
проведен
ня 
заходів 

500 грн х 
12 

одиниць 
= 6000 

грн 

6000   6000 

 Призи - 
кубки 

260 грн х 
20 грн = 
5200 грн 

5200   5200 



 Медалі 25 грн х 
300 

одиниць 
= 7500 

грн 

    

 Фліпчарт 1025 грн 
за 

одиницю 

1025   1025 

 Х-банер  1000 грн 
х 5 

одиниць 
= 5000 

грн 

5000   5000 

 Брендвол 
2х3 
метри 

2800 грн 
х 2 

одиниці 

5600   5600 

 Плакат 
А3, 4+0, 
150 гр м2 

9 грн за х 
1000 

примірни
ків 

9000   9000 

 Флаер 
210x98 
мм, 4+4, 
150 гри 
м2 

0,3 грн за 
одиницю 
х10000 

примірни
ців 

3000   3000 



 Послуги 
залучени
х 
тренерів 

300 грн 
за годину 

х 3 
години х 

32 дні 

  28800 28800 

  ВСЬОГО:   161238      161238  

  РАЗОМ:           

  
2.             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 

Двері, замок, світильники, обігрівач, фарба, шпаклівка необхідні для 
облаштування приміщення та створення комфортних умов для зайняття 
спортом. 

Спортивне приладдя (гантелі, скакалки, мішки, м'ячі, тенісний стіл та ракетки,  
та інше) необхідне для безпосереднього використання для зайняття спортом.  

Нетбук, проектор, фліпчарт необхідні для проведення теоретичних навчань та 
просвітницьких заходів.  

Призи, кубки, медалі необхідні для відзначення переможців турнірів, змагань, 
мотивації спортсменів до успіху.  

Брендвол, Х-банер, манішки необхідні для візуалізації заходів, створення 
позитивного іміджу спорту та людей, які ним займаються. 

Поліграфічна продукція (плакати і флаєри) необхіда для інформування 
мешканців Києва про створення, а згодом про функціонування відкритого 
спортивного простору. 

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть 
використані для реалізації проекту.  

Організація має офісне приміщення, яке обладнане оргтехнікою, бухгалтера та 
10 волонтерів, які беруть участь у реалізації проекту.  
Також до виконання проекту будуть залучені працівники та волонтери партнера 
проекту - ВГО "Молодий Народний Рух" 

Голова МГО "Сьогун"               ______   Левчук Сергій Андрійович 
М.П. 
 08 лютого 2019 року 
  



Інформація про діяльність організації 

Назва організації та організаційно-правова форма 

Молодіжна громадська організація «СЬОГУН» (далі МГО «СЬОГУН») – неприбуткова 
громадська організація. Свідоцтво про державну реєстрацію, видане Печерською 
райдержадміністрацією у м. Києві № 264822 від 17.07.2000 року. 

  

Дата створення організації 

Молодіжна громадська організація «СЬОГУН» працює на території України з 2000 
року, згідно свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Печерською 
райдержадміністрацією у м. Києві № 264822 від 17.07.2000 року. 

  

Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статусу 
організації 

Метою Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист 
законних спортивних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних 
інтересів своїх членів. 

Організація має такі цілі і завдання: 

- брати участь в організації дозвілля молоді; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- сприяти підтримці розвитку охорони здоров’я та соціального захисту молоді; 

- сприяти вихованню у молоді патріотизму, загальнолюдських цінностей, 
суспільної моралі; 

- участь у проведенні культурологічної та просвітньої діяльності; 

- брати участь в організації заходів по соціальній та психологічній реабілітації 
молоді; 

- співпраця з національними і міжнародними організаціями, що мають подібну 
мету діяльності; 

- сприяти підвищенню професійного, освітнього та культурного рівня членів 
Організації, захист їх соціальних інтересів; 

- сприяння та допомога навчальним закладам у задоволенні спортивних, 
духовних, культурних та інших інтересів молоді. 



Для реалізації головної мети та досягнення поставлених цілей та завдань 
Організація: 

- сприяє створенню спортивних секцій для зайняття різними видами спорту та 
забезпечує їх безперебійне функціонування; 

- бере участь в організації відпочинку та дозвілля молоді; 

- організовує та проводить для своїх членів спортивні змагання, семінари, 
збори та інші спортивні заходи; 

- проводить конференції, семінари, конгреси, симпозіуми, з’їзди; 

- може виступати засновником засобів масової інформації; 

- представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів в 
державних, судових та інших органах; 

- розповсюджує інформацію про діяльність Організації, пропагує свої ідеї та 
цілі; 

- може створювати підприємства, госпрозрахункові установи та організації, 
необхідні для здійснення статутних цілей; 

- бере участь у здійсненні соціальної підтримки дітей та молоді з 
малозабезпечених сімей, а також дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської 
катастрофи; 

- проводить іншу діяльність, не заборонену прямо та у вичерпній формі 
чинним законодавством України, що регулює діяльність громадських організацій. 

  

Досвід діяльності організації з тематики проекту та  результати такої 
діяльності 

Ми організація, яка активно долучається до розвитку молоді та спортивно 
спрямованого населення надаючи можливість молоді спортивно розвиватися та 
досягати спортивних вершин. МГО «Сьогун» активно сприяє розвитку спортивної 
інфраструктури м. Києва для цього беручи участь у спорудженні спортивних 
майданчиків зокрема на території Дарницького району м. Києва. 

Досвід  виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх 
двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел 
фінансування: 



№ Назва 
проекту 

(програми, 
заходу) 

Сума 
фінансової 
підтримки,  

грн 

Джерела 
фінансуван

ня 

Період  
виконан

ня 

Короткий опис 

(3-4 речення) проекту 

1. Громадський 
бюджет 
«Скандинавсь
ка гімназія: 
спорт для 
всіх» 

400 000,00 
грн 

Управління 
Освіти 
КМДА 

Реалізова
но 

Метою проекту є -
надати можливість 
учням гімназії 
проводити уроки 
фізичної культури в 
сучасних умовах, а 
мешканцям 
мікрорайону 
займатись спортом та 
активним відпочинком 
біля свого дому. 

2. Громадський 
бюджет 
«Спортивний 
майданчик 
Слов’янської 
гімназії» 

399 400 
грн. 

Управління 
Освіти 
КМДА 

Реалізова
но 

Метою проекту є - на 
території гімназії 
потрібно замінити 
існуючі футбольне 
поле та воркаут зону, 
якими неможливо 
користуватись - на 
сучасні та безпечні. 
Також потрібно 
озеленити та привести 
до ладу площадку, яка 
є ідеальним місцем 
для відпочинку та 
сховищем від 
палючого літнього 
сонця. 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/498
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/86


3. Громадський 
бюджет 

СЗШ №314 - 
спортивний 
майданчик  

 

400 000 Управління 
Освіти 
КМДА 

На 
реалізації 

Метою проекту є 
встановлення 
сучасних спортивних 
багатофункціональних 
комплексів, на яких 
зможуть займатись, як 
учні початкової, так і 
старшої шкіл. 

4. Громадський 
бюджет 

Слов’янська 
гімназія - 
спорт 
майданчик (2-
й етап) 

600 000 Управління 
Освіти 
КМДА 

На 
реалізації 

Враховуючи повну 
відсутність спортивної 
інфраструктури в 
мікрорайоні - користь 
від цього проекту 
важко переоцінити. 
Даний проект є 
успішним 
продовженням 
минулорічного 
проекту на території 
гімназії. 

 

Партнер проекту – ВГО "Молодий Народний Рух" має досвід реалізації проектів 
у 2019 році за підтримки Міністерства молоді та спорту: Всеукраїнський 
фестиваль Тараса Шевченка "Ше.Фест", "Рухаймося разом", "Обличчя 
Незалежності" 

Матеріально-технічна база 

Організація має обладнання для здійснення своєї поточної діяльності: 
комп’ютери, ксерокс, фотоапарат, тощо. Організація має досвідчену команду 
працівників та спортивних тренерів. Забезпечить участь у проекті менеджера, 
бухгалтера, підбір кваліфікованих необхідних експертів. Організація забезпечена 
матеріальними і фінансовими ресурсами для своєї поточної діяльності. 

  

Кадрове забезпечення 

Організація не має штатних працівників, але в команді організації працює ряд 
менеджерів, які відповідають за реалізацію своїх проектів. 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/623
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/623
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/623
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/475
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/475
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/475
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/475
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/475


ПІБ Посада та основні 
обов’язки у 
організації 

Кваліфікація Досвід роботи (3-4 
речення) 

Левчук 
Сергій 
Андрійович 

Голова Організації спеціальність -  
олімпійський та 
професійний спорт 

Має досвід 
організаційної роботи з 
проектами місцевого та 
міжнародного рівня 

  

 
Голова МГО "Сьогун"               ______   Левчук Сергій Андрійович 

М.П. 
 08 лютого 2019 року 
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