
Дата реєстрації заяви   

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії   

Заява 

на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада» 

Найменування інституту громадянського 

суспільства 

ГО «Фонд правової допомоги 

«Батьківщина»  

Назва проекту «Веселе дитинство»  

Пріоритет, завдання, визначене Організатором 

конкурсу на розв’язання якого спрямовано 

проект (словами, зазначити лише один 

напрямок) 

Соціальні ініціативи, спрямовані на 

поліпшення благоустрою та природного 

середовища столиці 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 

проекту 

130 000 грн 

Очікуване фінансування від Департаменту 

суспільних комунікацій 

97 500 грн  

Строк реалізації проекту 6 місяців  

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 

організації, місце знаходження організації, 

телефон, факс, e-mail 

Вагін Андрій 

Володимирович,бул.Висоцького ,4,067-

709-78-48, andriy.vagin@gmail.com 

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

проекту, поштова адреса, телефон, e-mail 

 Вагін Андрій 

Володимирович,бул.Висоцького ,4,067-

709-78-48, andriy.vagin@gmail.com 

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       _______        Вагін Андрій Володимирович 

  

________________20___ року 

 



Форма опису проекту 

 

Проект - «Веселе дитинство» 

 

Найменування інституту громадянського суспільства –  Громадська організація 

«Фонд правової допомоги «Батьківщина» 

 

Напрямок, за яким буде реалізовано проект - Соціальні ініціативи, спрямовані на 

поліпшення благоустрою та природного середовища столиці. 

 

Актуальність проекту  

Дитячий майданчик який знаходиться по бульвару Висоцького та передбачений для 

обслуговування мешканців багатоквартирних будинків № 4 та № 6 (561 квартира) 

зруйнований, перебуває в аварійному стані та травмонебезпечний. В зазначених житлових 

будинках – велика кількість молодих сімей з дітьми до шкільного віку.   

Для дітей дошкільного віку та молодших класів необхідне  місце для дозвілля, де діти 

могли б розважатись одне з одним, а також розвивати рухливість, моторику рук,  та інші 

фізичні та розумові здібності, які є запорукою розвитку здорової дитини. 

Існуючий та найближчі дитячі  майданчики були споруджені близько 25 років тому. За 

весь період їх існування не проводилось жодних ремонтних робіт, через що територія  

дитячого майданчика стала не придатною для безпечного та ефективного використання і не 

викликає жодних емоцій, окрім жалю та смутку. 

 

Мета проекту  

Створення якісних умов для проведення дозвілля батьків і дітей. 

Благоустрій територій між багатоквартирними будинками.  

Ліквідація небезпечного для життя інвентарю застарілих дитячих майданчиків та 

оновлення їх новим інвентарем для дитячих розваг.   

Створення та розвиток якісної інфраструктури у районі. 

 

Завдання проекту  

Проект передбачає встановлення сучасного дитячого майданчика на території 

мікрорайону з метою створення належних умов для організації навчально-виховного 

процесу, гармонійного фізичного та соціального розвитку дітей.   

Окрім того, створення дитячого майданчика забезпечить мешканців  будинків 

Висоцького 4 та Висоцького 6, у   кількості 561 квартир, якісним умовами для розвитку дітей 

та проведення активного дозвілля.   

 

Очікувані результати виконання проекту  

після побудови даного дитячого майданчику діти зможуть застосовувати свою 

«енергію» в потрібне, корисне русло і розвиватись як фізично (займаючись різними 

фізичними вправами) ,так і морально (знайомитись та спілкуватись з однолітками). Окрім 

вище зазначеного , територія майданчика може слугувати ідеальним місцем для проведення 

дозвілля батьків разом дітьми.  

 

 

 



 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект – діти та підлітки до 12 років. 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту (зазначаються 

назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)  - мережа 

Інтернет, соціальні мережі, об’яви на під’їздах будинків. 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту – 120 000 грн. Грошову 

основу проекту складатимуть добровільні внески небайдужих громадян та членів Громадської 

організації, а також фінансування з бюджету міста Києва.  

 

Керівник інституту громадянського суспільства       _______        Вагін Андрій Володимирович 

  

________________20___ року 

 

Етапи реалізації 

 

 

Опис заходів для здійснення етапу 

 

Строк реалізації 

етапу 

 

  

Організаційний етап 

1)Концептуалізація та  розробка 

нормативно-методичної 

документації до проекту. 

2)Проведення всіх необхідних 

розрахунків та обмірів 

1 місяць 

 

Підготовчий етап 

1)Розробка тендерної документації 

та проведення тендеру для пошуку 

підрядника  

2) Погодження договірних умов та 

обговорення проекту майданчика 

2 місяці 

 

Практичний етап 

 

1) Закупівля необхідних будівельних 

та інших матеріалів для проекту 

2) Будівництво майданчика та 

обладнання необхідними засобами 

 3)Перевірка якості та прийняття 

робіт. 

 3 місяці 

 

Заключний  етап  

1)Передача на баланс відповідному 

комунальному підприємству  

2) Оголошення про відкриття   

дитячого майданчика  

1 місяць 



Форма кошторису витрат на реалізацію проекту 
 

 

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 –  

1)Для належного виконання мети і завдань проекту необхідно забезпечити організаційний та 

технічний супровід. Даний проект передбачає спорудження дитячого майданчику на 

відкритій місцевості , тому об’єкт слід монтувати професійним робітникам . 

2)Більшість підрядників, які займаються даним видом робіт знаходяться поза межами Києва, 

тому доставка всіх необхідних матеріалів для будівництва обійдеться в суму зазначену в 

Таблиці. 

№  

Стаття витрат 

Розрахунок 

витрат,грн 

Сума коштів, 

очікувана від 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій, 

грн. 

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн. 

Власний 

внесок 

організації, 

грн. 

Загальна 

сума 

коштів на 

реалізацію 

проекту, 

грн. 

 

1 

Замовлення 

дитячого 

комплексу 

«Жабеня»  

94 000  80 000   14 000 94 000 

 

2 

Послуги 

транспортування 

дитячого 

комплексу до 

місця будівництва 

3 000  0  3 000  3 000 

 

3 

 

Послуги монтажу 

та збірки 

комплексу 

16 000  10 000   6 000 16 000 

 

4 

Демонтаж старого 

майданчика та 

вивезення 

будівельного 

сміття 

9 000  8 500  1 500 7 000 

 

5 

Підготовка 

території для 

будівельного 

майданчика 

8 000  0  8 000  8 000 

6 ВСЬОГО: 130 000 97 500  33 500 130 000 

7 РАЗОМ:     130 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02232; місто Київ, бульвар Володимира Висоцького 4, офіс 1; тел. +380(067) 167-52-42 

 

Метою громадського об’єднання є здійснення діяльності спрямованої на задоволення 

та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, правових, духовних, 

суспільних інтересів членів організації. 

Основним видом діяльності Громадської організації «Фонд правової допомоги 

«Батьківщина» є правова консультація та допомога громадянам міста Києва у 

відстоюванні їх прав та інтересів на отримання якісних житлово – комунальних послуг, 

призначення пенсій та субсидій, консультування з приводу отримання пільг. Також 

невід’ємним елементом нашої діяльності є моніторинг за екологічною ситуацією в 

місті.   

Статистика прийому громадян ведеться з 2015р. Так, за 2015 р. до нашої організації 

звернулось понад 250 мешканців Деснянського району міста Києва, за 2016 р. – понад 

170 , за 2017-2018 рр. – близько 200 чоловік. 

Окрім того, організація є активним ініціатором різноманітних заходів. За допомогою 

небайдужих мешканців мікрорайону навесні 2018 р. були проведені спільні 

«суботники», де кожен міг долучитись до насадження дерев, збору сміття і побудови 

огорож. Наша організація також є палким прихильником підтримки розвитку спорту і 

ми допомагаємо місцевим спортивним організаціям , зокрема  молодіжній громадській 

організації «Сен-Бін» в проведенні змагань. 

Слід зазначити, що ГО «Фонд правової допомоги «Батьківщина» завдячуючи 

добровільним внескам небайдужих громадян організовує благодійні акції. В минулому 

році, ми провели благодійну акцію приурочену Новому Року і подарували солодкі 

пакунки багатодітним сім’ям мікрорайону, спортсменам, учасникам АТО, а також 

відвідувачам нашого центру. 

 





























 

02232; місто Київ, бульвар Володимира Висоцького 4, офіс 1; тел. +380(067) 167-52-42 

 

 

Довідка про неприбутковість 

Громадська організація «Фонд правової допомоги «Батьківщина» 

зареєстрована  як громадське об’єднання на підставі свідоцтва № 1423398 від 3 

вересня 2014р. про реєстрацію громадського об’єднання як громадської 

організації. 

Згідно вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та 

пунктів 1.1, 6.1, 12.6 Статуту – Громадська організація «Фонд правової допомоги 

«Батьківщина» має ознаки неприбуткової громадської організації.   

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №440 «Про 

затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та 

виключення з Реєстру» Громадська організація «Фонд правової допомоги 

«Батьківщина» подала відповідні документи до Державної фіскальної служби 

України щодо присвоєння ознаки неприбутковості. 

 

 

Керівник ГО «Фонд правової  

допомоги «Батьківщина»                _______________________             Андрій Вагін  


