
 

 
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  

Київська міська організація 
всеукраїнської молодіжної організації 
“Спілка української молоді в Україні”, 

КМО СУМ в Україні 
Назва проекту “Молодіжний центр громадянської 

освіти” 
Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один напрямок)  

Сприяння розвитку міста Києва 
у сфері правової освіти населення та 
формування громадянської культури 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проекту  

458871 
 

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій 

179447 

Строк реалізації проекту  7 міс 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, e-
mail 

Степанов Денис Володимирович, 
м.Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 

6 кв. 8,  
+380976904087 

d.stepanov@cym.org 
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника 
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail 

Подобєд-Франківська Олена 
Богданівна, пр. Артилерійський 1а, кв. 

80, +380977910752, 
o.frankivska@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; 

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  залучених 
до виконання проекту. 
Керівник інституту громадянського суспільства       _______        ________________________ 

       (підпис)        (прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
____ ________________20___ року 
 



 

Форма  
опису проекту  

Проект Молодіжний центр громадянської освіти       
Найменування інституту громадянського суспільства Київська міська організація 
всеукраїнської молодіжної організації “Спілка української молоді в Україні” 
 
Напрямок, за яким буде реалізовано проект Сприяння розвитку міста Києва у сфері 
правової освіти населення та формування громадянської культури 
Актуальність проекту Зважаючи на те, що 2019 році відбудуться президентські і 
парламентські вибори, то саме на часі дати молоді доступ до громадянської освіти для того, 
щоб їх вибір був усвідомленим.  
Мета проекту забезпечити молоді доступ до громадянської освіти і поруч з цим забезпечити 
якісне та змістовне дозвілля молоді 
Завдання проекту 

- облаштувати безкоштовний і доступний простір для забезпечення доступу молоді до 
громадянської освіти; 

- провести 30 заходів для молоді з актуальних питань та тих, які будуть сприяти 
подальшому розвитку молодої людини й формування  громадянської позиції; 

- забезпечити молодь міста Києва альтернативними видами проведення дозвілля в 
освітній сфері; 

- сприяти всебічному розвитку молоді Києва через залучення їх до курсів, лекцій, 
тренінгів із суспільно-важливих тем;  
 
 

План виконання проекту згідно з Таблицею: 
                 

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації 
етапу 

Підготовчий етап  Формування плану заходів, 
підготовка плану моніторингу і 
оцінки проекту, придбання 
обладнання, облаштування 
простору. 

квітень 

Етап реалізації Проведення заходів (тренінги, 
лекції, воркшопи, зустрічі з 
лідерами думок). Проведення 
моніторингу та проміжних оцінок 
проекту. 

травень - вересень 

Заключний етап  Оцінка проекту, підготовка звітів. жовтень 
 
Очікувані результати виконання проекту молодь Києва проявить більшу активність під 
час голосування на парламентських виборах, її вибір буде обгрунтованим. Молодь отримає 
навички участі в житті громади. Дізнається про свої права та обов'язки. Діяльність простору 
не завершиться після закінчення проекту і молодь Києва зможе і далі користуватися його 
послугами з надання громадянської освіти. Таким чином завдяки довготривалості простір 
зможе впливати на формування громадянської активності молоді в майбутні роки. Також 
молодь Києва отримає досвід альтернативного (більш корисного) способу проведення 
дозвілля, під час якого можна не лише відпочивати, але й навчатися. Представники 
відповідальних за молодь структурних підрозділів місцевої влади зможуть використовувати 
молодіжний центр як майданчик для комунікації з молодими людьми, а також отримувати 
зворотній зв'язок щодо тенденції та потреб молоді. 
Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект молодь Києва (14-35 років) 
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 



 

громадськості) ЗМІ, оскільки до реалізації проекту будуть залучені партнерські організації, 
то висвітлення також буде відбуватися через їх сторінки в соцмережах. 
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): ГО “Молодіжний націоналістичний конгрес”, м. 
Київ, вул. Ярославів Вал, 9, (063) 067 77 84. В рамках проекту організація буде надавати 
волонтерську допомогу для облаштувуання та функціонування центру, та здійснюватиме 
заходи громадянської освіти та національно-патріотичного виховання. 
 
Відокремлений підрозділ громадської організації "Всеукраїнський молодіжний рух 
"Національний Альянс" у місті Києві, адреса: 02091, м.Київ, Харківське шосе, буд.150/15, 
кв.172, 097 315 11 73. 
В рамках проекту представники організації "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний 
Альянс"  будуть проводити дискусійні вечори, дебатні клуби, вечори настільних ігор та інші 
заходи, що спрямовані на формування громадянської позиції у молоді. 
Для реалізації проекту організація "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний Альянс" 
надає волонтерську допомогу, а також долучається до збору коштів, необхідних на ремонт та 
введення в функціонування проекту. 
 
ПЛАСТ - Національна скаутська організація України, Українська асоціація студентів, 
Асоціація Молодіжних центрів України 
 
Київський міський відокремлений підрозділ (філія) Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації "Фундація Регіональних Ініціатив", м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, будинок 
4. +380677757399. 
В рамках проекту ФРІ надає організаційну, консультативну та медіа-підтримку, долучає 
власних волонтерів до ремонту центру, а також здійснює збір благодійних пожертв на його 
діяльності. Після запуску центру ФРІ планує проводити неформальні освітні заходи, 
спрямовані на формування у молоді активної громадянської позиції.  
 
 
ГО «Українська асоціація студентів», м. Київ, вул. Богданівська 7-А; +38093 425 2391 
 
Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту до проекту будуть 
залучені власні внески та внески партнерських організації в сумі 279 424 грн., очікуване 
фінансування по конкурсу 179447 грн. 
 
Керівник інституту громадянського суспільства  ______   _______________________                                                       
               (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
 _____ ___________ 20_ року 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Форма кошторису витрат на реалізацію проекту 

1. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею: 
 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

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 2 3 4 5 6 7 

1 Вішалка-
стійка 

5 2390          2390 
 
 

2 Диван  2 12052        12052 
3 Екран для 

проектора 
1 4987          4987 

4 Електрочайни
к 

2   600 600 

5 Журнальний 
столик  

2 2024   2024 

6 Ігри настільні  2                      2600   2600 
7 Кабель HDMI 

20 м 
1 1120   1120 

8 Кавамашина 1 12450   12450 
9 Комплект 

кухонних 
меблів 

1 27320   27320 

10 Контролер 
для SONY 
PS4 

1 1659   1659 

11 Стільці ISO 100 30000   30000 
12  Набір 

плечиків 
дерев'яних 12 
шт. 

1   1824 1824 

13 Ноутбук 1                    12985        12985 
14 Презентер  

Logitech 
Wireless 
Presenter 
R400  

1                     1680          1680 

15 Складний стіл 
на колесиках 
Флип Флоп 
1800х750х73 

10                    33180        33180 

16 Принтер HP 1   3000        3000 

17 Проектор 
Epson EB-X31 

2 30000   30000 

18 Ретранслятор  4   10000 10000 



 

Wi-Fi  
19 Роботи 

команди 
(проектний 
менеджер, 
Смм-
менеджер, 
адміністратор
, фотограф, 
дизайнер) - 
негрошовий 
Внесок  

1   264 000 264 000 

20 Смітник відра 5                        550            550 
21 Фліпчарт  2                      3000          3000 
22 Холодильник 

Samsung 
1                    14250          1450 

 ВСЬОГО:          279 424 179447 
 РАЗОМ:     458871 

 
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  
1. Вішалка-стійка(5) - необхідна для розміщення верхнього одягу учасників та виконавців 
проекту з метою створення комфортних умов під час перебування в просторі.  
2. Диван  - забезпечить додаткові місця для розміщення відвідувачів простору, а також  
буде слугувати як окрема локація для відвідувачів де можна буде провести вільний час.  
3. Екран для проектора (2) - створить можливість візуального відображення матеріалу, який 
будуть отримувати учасники під час курсів, тренінгів, лекторіїв.  
4. Електрочайник (2) - буде використовуватися для приготування чаю відвідувачам. 
5. Журнальні столики (2) - необхідні для розміщення освітніх матеріалів для молоді.  
6. Ігри настільні освітні -необхідний для експлуатації супроводу заходів.  
7. Кабель HDMI 20 метрів (1) - необхідний для експлуатації проектора.  
8. Кавамашина (1)  буде використовуватися для приготування кави відвідувачам.  
9. Комплекс кухонних меблів (1) - потрібний для розміщення посуду, техніки, яка 
використовується під час приготування чаю й кави, зберігання продуктів харчування, які не 
потребують зберігання у холодильнику, що призначені для частування відвідувачів.  
10. Контроллер для Sony PS4 (1) - необхідний для експлуатації приставки Sony PS4.  
11. Стільці (100) - забезпечать місцями для відвідувачів..  
12. Набір плечеків дерев'яних 6 шт. (12) - сприятиме належному зберіганню верхнього одягу 
відвідувачів.  
13. Ноутбук (1) - створить можливість візуального відображення матеріалів курсів, лекторіїв, 
тренінгів,  
14. Презентер Logitech Wireless Presenter R400 (1) - необхідний для комфортних виступів 
спікерів на лекціях та презентаціях.  
15. Складний стіл на колесиках Флип Флоп 1800х750х73 для роботи команди 
16. Принтер HP (1) - сприятиме забезпеченню учасників курсів друкованим роздатковим 
матеріалом.  
17. Проектор Epson EB-X31 (1) - створить можливість візуального відображення матеріалів 
курсів, лекторіїв, тренінгів  
18. Ретранслятор ві-фі (1) - допоможе підсилити сигнал інтернет-мережі у приміщенні, що 
створюватиме більш комфортні умови під час перебування у просторі. 
19. Робота команди (12) (проектний менеджер, СММ-менеджер, адміністратор, фотограф, 
дизайнер) негрошовий внесок - забезпечить успішну реалізацію проекту та виконання  



 

усіх завдань. 
20, Смітник ( відра) (10) - допоможуть підтримувати порядок у просторі та сприятимуть  
21. фліпчарт  - необхідно для роботи із учасниками іn курсів, тренінгів та лекторів. 3 
22. Холодильник Samsung - потрібний для зберігання продуктів, що мають властивість  
псуватися, які призначені для частування відвідувачів простору.  

 
3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 

(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані 
для реалізації проекту/ Усі витрати передбачено із урахуванням діючих цін та тарифів, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і 
максимальної ефективності їх використання.  

 
Для реалізації проекту  наявне таке матеріально-технічне забезпечення:  
просторе та комфортне приміщення в зручному районі міста Києва, яке може стати 
улюблений простором для проведення вільного часу молодих людей; - фліпчарт, який 
можна використовувати під час проведення тренінгів, лекторії та семінарів; 45 
стільців, які забезпечують можливість розмістити 45 осіб під час публічних заходів у 
просторі; - проектор Epson, який можна задіяти під час реалізації проекту; - принтер, 
який можна задіяти під час реалізації проекту.  

 



















 



































 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ в УКРАЇНІ 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 6, кв. 8, тел/факс +38 (044) 234-7240, 

ел.сторінка: www.cym.org/ua/kyiv ел.пошта: kyiv@cym.org 

 
Наша організація має досвід у здійснені громадянської освіти з 1996 року, коли 

було засновано осередок в місті Києві.  

2018 року 8 молодіжних організацій серед яких і СУМ в Україні вирішили 

об’єднати свої зусилля в роботі з молоддю і відкрити Молодіжний центр громадянської 

освіти. Для цього було знайдене приміщення загальною площею 300 кв. м. в центрі міста, 

на умовах державно-партнерської співпраці, що забезпечить сталість проекту, оскільки 

не створює додаткових витрат пов’язаних з орендою приміщення. Наразі розпочато 

роботи з облаштування приміщення. Але головна цінність полягає в розвитку 

середовища, де найбільші молодіжні організації зможуть творити синергію і 

доповнювати змісти роботи один одного. Таким чином крім громадянської освіти для 

молодих киян простір буде посилювати розвиток ГО, що братимуть участь в проекті.  

КМО СУМ в Україні має досвід реалізації проектів за бюджетні кошти. 

Наприклад в 2018 році було проведено табір, підтримка з міського бюджету становила 

60 000 грн. 

 
Інформація про результати діяльності КМО СУМ в Україні в період 2018-

2019 років. 

 

Київська міська організація СУМ в Україні є відокремленим підрозділом 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації Спілка Української Молоді в Україні. 

Мета Організації - виховання молоді на християнських засадах, в дусі патріотизму, 

готового працювати для добра українського народу та утвердження його державності. 

Серед акцій та заходів СУМ в Україні є як щорічні – традиційні, так і одноразові. 

 
Щорічна акція «Сопричастя» 

Час проведення: листопад 2018 року, і кожен листопад починаючи від 2005 року.  

Мета акції – духовна єдність з тими поколіннями українців, які постраждали в 

часи Великого Голоду та терору. 

Всі, хто стали сопричасниками акції, впродовж 33-ох годин творили єдину 

спільноту – родину, яка не мала ні просторових, ні вікових, ні мовних, ні конфесійних 

обмежень. В продовж цього часу сопричасники добровільно відмовилися від споживання 

їжі, єдналися в молитві і творили добрі справи (відвідування і допомога потребуючим). 

 

http://www.cym.org/ua/kyiv
mailto:kyiv@cym.org


 
Акція «Теплом Зігріємо Серця» 

Щорічна акція, починаючи з 2014 року. 

Метою заходу є підтримка дітей батьки, яких обороняють сьогодні територіальну 

цілісність та незалежність нашої держави на Донбасі, а також діти, які змушені були виїхати 

з окупованих територій. Ініціаторами цього проекту стали осередки СУМ в Сполучених 

Штатах Америки та Канади. Діти зібрали одяг, взуття, канцелярські приладдя та іграшки 

для своїх ровесників в Україні. Акцією було охоплено близько 3500 дітей в містах України. 

На даний момент до акції долучаються сумівці з: США, Канади, Австралії, Естонії, Бельгії, 

Великої Британії, Франції, Португалії, Німеччини. 

В 2018 році за акцію «Теплом зігріємо серця» СУМ в Україні було нагороджено 

нагородою Благодійна Україна. 

Акція «Матусі з любов’ю» - підготовка подарунків (речі побутової необхідності: 

пральний порошок, шампунь, крем, мило, засоби для миття посуду, підлоги, плитки, 

вікон, зубна паста, щітка, кава, ласощі, шоколад, книги) матерям чи жінкам загиблих 

добровольців на День матері. В 2018 році було роздано 111 подарунків по всій Україні. 

Заключним циклом акції є благодійний табір для дітей ВПО, дітей військових та дітей з 

прифронтових територій. 

 

Впродовж багатьох років СУМ в Україні організовує і проводить зимові, 

мандрівні, вишкільні та виховницькі-відпочинкові табори для членів організації та 

прихильників.  

 

Міжнародні обміни виховників. 

Обмін виховників між осередками СУМ по всьому світу. Обміни відбуваються 

щорічно починаючи від 2009 року. Цього року Українці їхали на табори, чи проводили 

семінари в: Іспанії, Чехії, Португалії, Канада, та мали учасників з США, Канади, 

Австралії, Португалії. 

 

Видавнича справа. 

Впродовж багатьох років організація займається видання дитячого 

пригодницького журналу «Крилаті» для дітей віком 4-10 років. Свої початки журнал бере 

1979 року з діаспори. Впродовж 3 останніх років визнаний найкращим дитячим 

журналом. 

Видання українського сучасного співаника, який вміщає найбільш відомі та 

значущі пісні старовини та сьогодення. 

Видання ігор для заняття з дітьми. Ігри на комунікацію та розвиток. 

Видання книги порадника з проведенням перших юнацьких сходин з дітьми. 



 
 

2018 
СІЧЕНЬ 

2 січня члени осередку прийняли участь у флешмобі Колядачелендж 
3 січня члени Київського осередку взяли участь в обговоренні  календарного 

плану заходів національно-патріотичного виховання, організованих  Відділом 
Національно-патріотичне виховання Міністерство Молоді та Спорту Украіни. 

9 січня члени КМО провели дружинницькі сходини, на яких провели колядування. 
13 січня відбулись сходини старшого юнацтва Київського осередку, організовані 

молодими дружинниками, також обговорили проведення другої частини акції "Теплом 
зігріємо серця", розроблялась програма по залученню нового членства в СЮ.  

16 січня відбулись чергові сходини дружинників та старшого юнацтва, 
обговорювали причини бойових дій на Сході України і проводили паралелі сучасного з 
минулим.  

22 січня члени Київського осередку відвідали урочистості з нагоди Дня 
Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної 
Республіки. 

23 січня члени осередку пікетували Конституційний суд з вимогою скасувати 
Мовний закон Колесніченка-Ківалова. 

23 січня проведено катехизацію на тему Милосердя. 
27 січня проведено юнацькі сходини присвячені героям Крутів. 
28 січня члени осередку долучилися до загальнодержавних заходів по 

вшануванню героїв Крут. 
29 січня члени осередку відбули поминальну Службу за душами загиблих борців 

за Україну та долучились до реконструкції боїв за завод Арсенал 1918 року. 
30 січня проведено сходини дружинників, на яких пройшла дискусія щодо 

Перших визвольних змагань. 
 

ЛЮТИЙ 
7 лютого – загальноосередкова катехизація на тему «Любов». 
10 лютого – на базі осередку проведено семінар «Виховником бути модно» для 

наддніпрянських осередків та Португалії. 
10 лютого – сходини дружини ратників Тур з метою підготовки до змагань 

«Доброволець – 2018». 
11 лютого – сходини юнацтва, під час яких було відвідано унікальну виставку 

«Українське коло» 
13 лютого – загальноосередковий похід на фільм «Міф» 
18 лютого – сходини юнацтва на тему Революції гідності 
20 лютого – члени осередку вшанували Небесну сотню. 
24-25 лютого – члени осередку стали кістяком команди «СУМівські Тури» на 

загальноукраїнських екстремальних змаганнях «Доброволець-2018» 
27 лютого – загальноосередкові сходини на тему фінансової грамотності. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
Члени осередку долучились до всеукраїнських заходів Сумівські великопосні 

реколекції «Вдосконалюйся разом». Проведення днів духовної віднови в часі Великого 
посту для членів організації, з метою духовного відновлення та спокою. 



 
6 березня – катехитичні сходини дружинників на тему «Чи можна брати участь у 

війні? Біблійна точка зору» 
6 березня – член осередку взяв участь в засіданні штабу гри «Сокіл» («Джура») в 

рамках підготовки до заходів «Джура-2018» 
7 березня – члени осередку в рамка акції FreeMarkiv взяли учать в пікетуванні 

посольства Італії. 
13 березня – сходини дружинників та СЮ на тему «комунікація» 
17 березня – проведено стратегічне планування діяльності КМО СУМ в Україні 
20 березня – організаційні сходини дружинників та СЮ, обговорювалась акція 

ТЗС-2 
25 березня – сходини юнацтва і дружинників на природничу тему. Національний 

науково-природничий музей НАН України. 
27 березня – сходини Щасливих батьків 
28 березня –робоча нарада в Міністертві молоді і спорту щодо співпаці з поліцією 
31 березня – друга сесія стратегічного планування КМО СУМ в Україні 
 

 
 

КВІТЕНЬ 
1 квітня – юнацькі сходини. Писанкарство. 
1 квітня – осередковий конкурс «Не я б’ю, верба б’є. 
3 квітня – сходини дружинників та СЮ, писанкарство. 
7 квітня – члени осередку разом із рідними та близькими провели в останній шлях 

ветерана ОУН(р), політв'язня та громадського діяча Михайла Буня, та віддали шану Ользі 
Гасин - підпільниці ОУН, зв'язковій Романа Шухевича, дружині відомого полковника 
УПА Олекси Гасина, яка мешкала і похована у Броварах. 

8 квітня – долучились до великодніх гаївок Київської архиєпархії УГКЦ 
8 квітня – осередковий конкурс Великодніх кошиків 
10 квітня – організаційні сходини дружинників та СЮ 
14-15 квітня – участь двох осередкових команд в І інтелектуальних іграх СУМup.  
20-22 квітня – дружина ратників «Тур» провела міжосередковий семінар-

практикум зі сплавляння по Дністру « 
23 квітня – члени осередку в м. Новоолексіївка, Генічеського району, Херсонської 

області відкрили меоріальну дошку на честь Кримського походу Петра Болбочана. 
24 квітня – сходини дружинників. Катехизація на тему «Біблійна абетка». 
29 квітня – члени осередку долучились до заходів вшанування 100 річниці 

Гетьманату Павла Скоропадського. 
 

 

ТРАВЕНЬ 

1 травня – сходини дружинників та СЮ приурочені 100-літтю Гетьманату Павла 
Скоропадського. На сходинках дивились фільми "Тризуб Нептуна" про підняття 
державних стягів на Чорноморському флоті в Севастополі і про Павла Скоропадського.  

6 травня – сходини дружинників і СЮ, літературно-культурницький пікнік. 
8 травня – відвідини дружинниками осередку виставки Тріумф людини, 

присвячену мешканцям України, які пройшли нацистські табори. 
8 травня – відвідини презентації книги Богдани Матіяш "Пісня пісень". 

https://www.facebook.com/cymkyiv/?fref=mentions


 
9 травня – члени осередку пікетували телеканал «Інтер», через трансляцію 

концерту до «Дня Побєди». 
12 травня – дружина ратників «Тур» провела активну практичну підготовку до 

наметового осередкового табору та підготовку до спартакіади. 
12-13 травня в осередку розпочалась акція до Дня матері — "Матусі з любов'ю" 
13 травня – осередкове свято матері та закриття сезону. 
15 травня – сходини дружинників та СЮ. Чемпіонат осередку по Морському бою 

та обговорення стратегії на Спартакіаді. 
19-20 травня – члени осередку взяли участь в ІV всеукраїнській спартакіаді «З 

СУМом не СУМно» 
19-20 травня – члени осередку долучилися до ХІІ міжнародної прощі до 

м.Вишгород. 
19 травня – члени осередку долучились до маршу «Свободу захисникам України». 

Учаники вимагали від місії "Червоного хреста", місії ОБСЄ та Федерального канцлера 
Німеччини Ангели Меркель забезпечити виконання міжнародних норм з боку Росії 
відносно українських військовополонених. 

19 травня – члени осередку долучились до «Маршу вишиванок». 
23 травня – сходини дружинників до Дня героїв, проведені на території парафії 

Ікони Божої Матері «Неопалима Купина» УПЦ КП. 
28 травня – члени осередку привітали очільника Київського крайового братства 

ОУН-УПА. 
29 травня – звітні-організаційні сходини осередку 
31 травня -1 червня -  підготовка до акції ТЗС (літо) 

 
ЧЕРВЕНЬ 

2 червня – розвідання місцевості де буде проходити осередковий табір 
3червня – проведення акції ТЗС (літо) в частині національної гвардії А3066 
5 червня – розширене зсідання управи – організаційні сходини дружинників 
13 червня – члени осередку долучилися до пікету посольства РФ звільнення 

політв’язнів кремля. 
27 червня – 1 липня – Осередковий табір «Україна починається з тебе» 

 
ЛИПЕНЬ 

1 – 15 липня – Члени осередку, взяли участь у ІІІ етапі всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура»). 

11-22 липня – Члени осередку взяли участь у Всеукраїнському таборі «Великого 
бажайте». 

29 липня – Члени осередку взяли участь в міжорганізаційній нараді між СУМ в 
Україні, МНК та Пастом. 
 

СЕРПЕНЬ 

Члени осередку взяли участь в всеукраїнському благодійному таборі «Творці 
майбутнього» 

Члени осередку взяли участь в мандрівному таборі «Заграва – Гомін Карпат». 
 

ВЕРЕСЕНЬ 



 
4 вересня – члени осередку пікетували ГПУ стосовно антиукраїнської діяльності 

В. Медведчука. 
3-8 вересня – член осередку взяв участь в таборі «З Україню в серці» ІГ СУМ в 

Португалії. 
15 вересня – засідання міської управи. 
23 вересня – відкриття виховного сезону. 
29, 30 вересня – юнацькі сходини. 
 

ЖОВТЕНЬ 
1 жовтня – члени осередку пікетували ВРУ щодо прийняття закону про мову. 
6 жовтня – загальні збори осередку  
Члени осередку провели відкритий урок до Дня захисника України в СШ №72 
13, 15 жовтня – презентації СУМ в КНУ ім. Т.Г. Шевченка, та Могилянці. 
Члени осередку взяли участь у підготовці та реалізації юнацького Злету «Злет. 

Зрив-2018». 
Члени осередку взяли участь у відкритті Пластового центру у м. Буча. 
Члени осередку взяли участь в семінарі з комунікації в с. Глібівка 

Вишгородського району. 
Члени осередку взяли участь в засіданні Київського міського штабу військово-

патріотичної гри Джура 2019. 
ЛИСТОПАД 

Члени осередку організували та провели семінар «Лицарство Архистратига 
Миколаїв». 

10 листопада – стратегічне планування культурницької діяльності.  
11 листопада – осередкове свято в ЦКМ КМА 
15 листопада – сходини суспільницького спрямування. 
16-18 листопада – сплав Співпраця патріотів організований членами осередку по 

р.Дністер. 
21 листопада – спільна молитва в екуменічному храмі на Алеї Небесної сотні. 
24 листопада – члени осередку вшанували жертв Голодомору. 
Члени осередку взяли участь в засіданнях Світового Конгресу Українців. 
27 листопада – катехитичні сходини. 
 

ГРУДЕНЬ 
1-2 грудня – члени осередку організували та провели конференцію Ратників СУМ 

в Україні. 
2 грудня – відвідини членами осередку музею на Поштовій площі. 
7 грудня – сходини виховників осередку. 
7-9 грудня – члени осередку стали одними з організаторів Андріївських вечорниць 

в м. Маріуполь. 
9 грудня – юнацькі сходини присвячені підготовці до свята Миколая. 
9 грудня – наукові сходини культурників «Теорія поколінь». 
28 грудня – 4 січня члени осередку взяли участь в Зимовому юнацькому таборі 

«Зміна молода». 
 

2019 
СІЧЕНЬ 

12 січня – свято Маланки 
20 січня – акція ТЗС для дітей військовослужбовців в/ч 3066. 
21 січня – члени осередку взяли участь у відкритті барельєфу Симонові Петлюрі. 
26 січня – члени осередку взяли участь в акції «Доба-2019». 
27 січня – члени осередку взяли участь в реконструкції боїв за завод Арсенал. 



 
 

ЛЮТИЙ 

 1-3 лютого – члени осередку взяли участь в тренінгу з кооперації. 
 3 лютого – юнацькі сходини присвячені бою під Крутами. 
 7 лютого – сходини для новачків та зацікавлених. 
 
 

 

Керівник інституту громадянського суспільства_______ Степанов Денис Володимирович 
(підпис)                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

М.П. 
 





 

 
ДЕПАРТАМЕНТУ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

 

Від імені ВМГО «ФРІ» засвідчую свою повагу та хочу висловити підтримку 

проекту “Молодіжний центр громадянської освіти” в рамках міського 

конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна 

громада». 

В рамках проекту ФРІ надає організаційну, консультативну та медіа-

підтримку, долучає власних волонтерів до ремонту центру, а також здійснює 

збір благодійних пожертв на його діяльності. Після запуску центру ФРІ 

планує проводити неформальні освітні заходи, спрямовані на формування у 

молоді активної громадянської позиції. 

З повагою, 

Голова ВМГО «ФРІ»  

Олександр Ткачинський.  










