
 
 
  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 

Заява 
про участь у міському конкурсі з визначення проєктів «Громадська  

перспектива:  прозора влада та активна громада» 
 

Дата реєстрації заяви

Реєстраційний номер

Підпис секретаря конкурсної комісії

Найменування інституту громадянського 
суспільства

Назва проєкту

 

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

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проєкту

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій

Строк виконання проєкту

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

Громадянська платформа “Нова 
Країна” 

Проведення громадських 
консультацій щодо імплементації 
Європейської хартії рівності жінок 
і чоловіків у житті місцевих 
громад задля створення 
ґендерного паспорту Києва 

Проведення заходів з підвищення 
рівня правової освіти та 
поінформованості громадськості 

375 500 

190 500 

6 місяців 

Козленко Володимир Григорович, 

mailto:auditupk@gmail.com


До заяви додається: 
1) опис проєкту за формою, яка затверджена відповідним наказом 
організатора Конкурсу, що повинен містити мету і завдання, план 
виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на 
кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні 
показники виконання проєкту, інформацію про цільову аудиторію, 
залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського 
суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання 
проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування; 
2) кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за формою, що 
затверджена організатором Конкурсу; 
3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, 
зокрема досвід виконання проєктів протягом останніх двох років за 
рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела 
фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-
технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або 
уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим 
його печаткою. 

Голова ГП Нова Країна      Козленко В.Г. 
                                                                                            
                                                                                         

 24 лютого 2020 року 
  

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

 
Вербицька Лариса Анатоліївна, 

mailto:verbitskaya.consulting@gmail.com


Опису проєкту 

Проєкт Проведення громадських консультацій щодо імплементації 
Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад задля 
створення ґендерного паспорту Києва                                                       

Найменування інституту громадянського суспільства Громадянська 
платформа “Нова Країна” 
  
Напрямок, за яким буде виконано проєкт Проведення заходів з підвищення 
рівня правової освіти та поінформованості громадськості 

Актуальність проєкту 
Київ - сучасна європейська столиця яка приєдналася до  Європейської хартії 
рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад  в грудні 2019 року. 
Відповідно до положень Хартії, а саме - ст. 5 п.1 “…. співпрацювати з усіма 
своїми партнерами з публічного і приватного сектора, а також з громадськими 
організаціями для кращого сприяння більшій рівності жінок і чоловіків у всіх 
аспектах життя у сфері своєї діяльності. Зокрема, з цією метою він буде 
прагнути співпрацювати зі своїми соціальними партнерами.”  та п.4. ст.6 
“здійснювати діяльність і проводити кампанії з метою підвищення обізнаності 
про згубність стереотипного сприйняття ролі жінок і чоловіків для досягнення 
рівності жінок і чоловіків” пропонується розпочинати активну інформаційну 
кампанію щодо імплементації положень документу. 
Консультації з експертим середовищем, представниками громадянського 
суспільства  дозволять розробляти міські програми з урахуванням реальних 
потреб мешканців відповідно до статті, віку й соціального статусу виявляти 
найбільш проблемні галузі, оцінювати динаміку ґендерних перетворень, 
грамотно вибудовувати стратегію розвитку міста і впливати на підвищення 
якості життя населення.  

Мета проєкту  - розвиток співпраці громадянського суспільства та органів 
місцевого самоврядування в особі міської та районих адміністрацій через через 
інформування, створення умов для діалогу та формування спільного плану дій  

Завдання проєкту 
1.  Створити експертну робочу групу з представників:  
- Органів державної статистики; 
- Інституту демографії; 
- Соціологічних інститутів та дослідницьких організацій; 
- Міжнародних організацій, які є носіями методології проведення та 
впровадження ґендерного аналізу; 

- Футурологічних співтовариств; 
- КМДА; 
- Центрів надання адміністративних послуг; 



- Представників бізнесу; 
- Громадських організацій.  
2. Провести експертне обговорення  “Прикладне застосування ґендерного 
аналізу для Києва та можливі перешкоди на шляху його імплементації”. 
3. Провести громадське обговорення з питань сприйняття ґендерної політики 
міста. 
4. За результатами експертного та громадського обговорень підготувати звіт 
“Виклики застосування ґендерного аналізу міських програм”. 
5 Запропонувати комунікаційну та просвітницьку програму для навчальних 
закладів та міських установ. 

План виконання проєкту: 

Етапи виконання Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк 
виконання 

етапу
Підготовчий етап Формування робочої команди та 

розгорнутого плану дій

Формування комунікаційного плану 
проекту

Рекрутинг експертів

Рекрутинг представників громадських 
організацій 

Рекрутинг представиників бізнесу

Формування графіку обговорень

Розміщення необхідної інформації 
формування команди фасілітаторів

14 квітня - 15 травня 
2020 року

Робочий етап

Проведення обговорень

Експертні обговорення - проведення 
3 хвиль обговорень з представниками 
різних експертних середовищ 
(економісти демографіи, соціологи, 
футуроли) за методологією ТОС 
(теорія Голдрайта)

1 хвиля - формування ментальної 
мапи викликів

2 хвиля - окреснення пріоритених 
напрявків 

3  хвиля - формування карти 
сценарних рішень

15 травня - 15 червня 
2020 року

Громадські обговорення - проведення 
інтерактивного моделювання  за 
участі громадян з маргінальних та 
вразливих груп 

15 червня - 01 липень 
2020 року

Консультації з фронт-офісами ОМС - 
проведення глибинних інтев’ю на базі 
напрацьованих рішень на перших 
двох хвилях

До 30 липня 2020 
року



Очікувані результати виконання проєкту 

Якісні 
Підвищен рівень поінформованості громадян та співробітників ОМС щодо 
ґендерно-чутливих інструментів планування  
Викорінення ґендерних стереотипів під час формування рішень ОМС 
Підвищено якість взаємодії ОМС та громадянського суспільства  
Підвищень рівень обізнанності громадян щодо положень Європейскої Хартії 
рівності та ролі КМДА у впроваджені положень Хартії 

Кількісні  
Кількість залучених експертів - не менше 25 
Кількість залучених громадських організацій - не менше 15 
Загальна кількість безпосердніх учасників обговорень - не менше 50 
Охоплення інформаційною хвиленю - не менше 150 000 

Довгострокові 
Скорочення gender gap, підвищення рівня якості і доступності отримання 
послуг для жителів міста, підвищення рівня залученності громадян в прийняття 
рішень та імплементацію міських програм. 
Підвищення рівня довіри до місцевої влади. 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проєкт  

Громадські активісти  
Експерти 
Представники ОМС 
Представники вразливих груп  

Спільна стратегічна сесія - 
презентація результатів експертних 
обговорень та розшифровки 
моделюючої  гри для експертв, 
громадськості  та представникив 
ОМС,  розробка дорожної карти 
співпраці влади та громадськості 
щодо імплементації положень Харктії 
рівності

15-25 вересня 2020 
року

Розробка комунікаційної та 
просвітницької програми за 
результатами стратегічної сесії

До 15 жовтня 2020 
року

Заключний етап Формування звітів

Проведення публічних презентацій 
результатів проекту

До 01 листопада 2020 
року 



Способи інформування громадськості про хід та результати виконання 
проєкту 

1. Брифінг з нагоди початку проекту - майданчики Укрінформ, 
Кризовий медіа-центр, Суспісльне, Громадське 

2. Персональні сторінки, блоги експертів - відкрите обговорення 
напрацьованих результатів 

3. Сторінки та сайти громадських організацій, що приймуть участь в 
моделюванні 

4. Ресурси gurt.org.ua. prostir.ua 
5. Публічна презентація результатів проекту - майданчики Укрінформ, 

Кризовий медіа-центр, Суспісльне, Громадське 

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні 
проєкту (назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які 
заходи в рамках проєкту виконує, які ресурси надає) 
1. NDI - Київ, вул.Ярославів Вал 16 а, 0 (66) 5951503, консультаційна та 
методологічна допомога, часткова фінансова участь 
2. UN Women - Київ, вул.Еспланадна 20, 0 (50) 087 20 53, консультаційна 
та методологічна допомога, часткова фінансова участь 
3. Асоціація міст України, АМУ - Київ, вул. Січових Стрільців 73, 0 (95) 
317 33 11, консультаційна та методологічна допомога, часткова 
фінансова участь 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проєкту 

• КМДА 190 500 грн 
• NDI 30 000 грн 
• UN Women 30 000 грн  
• АМУ 50 000 грн 
• Власний внесок 75 000 грн 
  
Загальний бюджет проекту 375 500 грн 

Голова ГП “Нова Країна”     Козленко В.Г. 
                                                                                

24 лютого 2020 року 
 

http://gurt.org.ua


Кошторис витрат по проекту Проведення громадських консультацій 
щодо імплементації Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті 
місцевих громад задля створення ґендерного паспорту Києва    

№ 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 
виконання 
проєкту, 
грн

1 2 3 4 5 6 7

Адміністрування проекту

1 Керівник 
проекту

1 людина * 
6 місяців * 
10 000 грн/

міс

30 000 30 000 60 000

2 Асистент 
проекту

1 людина * 
6 місяців * 
5 000 грн/
міс

15 000 15 000 30 000

3 Бухгалтер 
проекту

1 людина * 
6 місяців * 
5 000 грн/
міс

30 000 30 000

120 000

Проведення обговорень

2 Оренда 
приміщень 
для 
експертних 
обговорень

3 зустрічі * 
4 години * 
1 500 грн/
година

18000 18 000



3 Оренда 
приміщень 
для 
моделювання 

5 годин * 4 
години * 2 
500 грн/
година

12 500 12 500

4 Каво-брейки 
для учасниць

50 людей * 
150 грн/
день

7 500 7500

5 Проведення 
глибинних 
інтерв’ю

30 інтерв’ю 
* 500 грн/
інтерв’ю

15 000 15000

6 Робота 
фасілітаторів

12 годин * 
2 500 грн/
година

15 000 15 000 30000

7 Робота 
модраторів 
під час 
моделювання 

5 годин * 2 
500 грн/
година

12 500 12500

95500

Інформування про проект 

8 Інформаційна 
кампанія

6 
матеріалів 
* 10 000 
грн

30 000 30 000 60 000

9 Підготовка 
друкованого 
звіту 2 мови 
(укр та англ)

200 екз * 
250 грн

25000 25000 50000

10 Підготовка 
інфорграфіки 
2 мови

1 мова * 
10000

10000 10000 20000

130000



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 

Згідно до політики закупівлель ГП Нова Країна, всі закупівлі відбуваються на 
тендерній основі з розміщенням оголошення на порталах  gurt.org.ua. prostir.ua та 
cd-platform.ua. 
Оплата послуг керівника, асистенту проекту, фасілітаторів відбувається відповідно 
до системи міжнародних грейдів та статусів у попередніх проектах 

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

Організація має офіс, 5 штатних співробітників та більше 1000 волонтерів, що 
дозволить якісно адмініструвати проект та проведення публічних заходів 

Звітність по проекту

11 Моніторінг і 
оцінка 
проекту

2 звіти 15 000 15 000

12 Фінансовий 
аудит проекту

за 
підсумком 
проекту

15 000 15 000

ВСЬОГО: 190500 110000 75000 375500

http://gurt.org.ua
http://prostir.ua
http://cd-platform.ua


Проекти ГО Громадянська платформа Нова Країна, в яких брали участь 
члени команди:  

1.  Україна з любов’ю, підтримано Українским культурним фондом (бюджетні 
кошти)  https://www.facebook.com/ukrainewithlove2019  

2.  Проект Публічна політика,  NED, 2017-2018 рік 

http://novakraina.org/menu/proekti-z-rozvitku-gromad-ta-regioniv 

3.  Форум Жіночого партнерства, PACT, 2017 рік 

 https://www.facebook.com/womenpartnershipcircle/  

4.  Освітній проект «Регіональна антикорупційна мережа» (RAN), EUCIA, 2016 
- 2019 рік, спрямований на профілактику та протидію корупції. 

https://www.facebook.com/ranokproject/ 

5.  Розробка посібників для громад, U-Lead,  компонент 2 
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/435/Posibnyk-z-informuvannya-ta-zaluchen-
nya.pdf 

6.  Освітній проект “Уроки Нової Країни”, Посольство Фінляндії, NDI, 
2015-2016 рік 
http://novakraina.org/category/projects/uroki-novoi-kraini 

7. Цикл конференцій “Україна майбутнього”, Фонд Конрада Аденауера, 2015 рік  
http://novakraina.org/category/projects/ukraine_future 

8. Освітній проект Містечко Країна, краудфандинг, 2016 рік 
http://novakraina.org/menu/reforms/prosvitnickiy-proekt-mistechko-krai 

9. Освітній проект “Школа мерів”, Посольство Канади, 2015 рік 
http://novakraina.org/category/projects/mayor_shool 

10. Стратегічні регіональні сесії,  Бюджетні кошти 2014 -2015 рік 
.http://novakraina.org/menu/proekti-z-rozvitku-gromad-ta-regioniv 

11. Розробка в 2014 році візії Нової країни 2022, EED, бюджетні кошти 

http://novakraina.org/viziya-nova-krayina  

http://novakraina.org/viziya-nova-krayina/infografika 

https://www.facebook.com/ukrainewithlove2019
https://www.facebook.com/womenpartnershipcircle/
https://www.facebook.com/ranokproject/
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/435/Posibnyk-z-informuvannya-ta-zaluchennya.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/435/Posibnyk-z-informuvannya-ta-zaluchennya.pdf
http://novakraina.org/category/projects/uroki-novoi-kraini
http://novakraina.org/category/projects/ukraine_future
http://novakraina.org/menu/reforms/prosvitnickiy-proekt-mistechko-krai
http://novakraina.org/category/projects/mayor_shool
http://novakraina.org/menu/proekti-z-rozvitku-gromad-ta-regioniv
http://novakraina.org/viziya-nova-krayina
http://novakraina.org/viziya-nova-krayina/infografika

	Проекти ГО Громадянська платформа Нова Країна, в яких брали участь члени команди:



