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1. Анотація
Найменування проекту  “Країна замків та фортець”.

Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект
ГО «Дитяче громадське об’єднання  “Вершина”.

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його спрямовано

Проблема  патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  актуальна  у  всі  часи.
Патріотизм  базується  на  знаннях  історичної  спадщини  українського  народу.  За  програмою
передбачено відвідати середньовічні замки України та взяти участь у розкопках одного з них.
Екскурсійні  програми  до  замків  стимулюють  дітей  до  роботи  з  поглибленого  вивчення
літературних  джерел.  Діти  краще  відчувають  рідну  історію,  поринаючи  у  давнину  та
дотикаючись до реально існуючих свідків минулих віків. 

В  часи  домінування  різних  політичних  ідеологій  замовчувались  або  перекручувались
історичні події. Тепер необхідно надати дітям та молоді можливість побувати на місцях багатьох
знакових подій,  вивчити їхню історію та сформувати власну думку. Діти повинні знати увесь
спектр історичних подій минулого століття.

У 2015 році виповнилось 100 років переможного бою Українських Січових стрільців на горі
Маківка у  Карпатах  проти  військ Росії  в  часи  Першої  Світової  війни.  Діти  ДГО «Вершина»
пройшли  похід  на  гору  Маківка,  вшанували  пам’ять  загиблих  українських  воїнів  на
меморальному кладовищі, провели невеличку екологічну акцію навколо святині.

Участь у туристичних походах, таборуваннях та експедиціях сприяє формуванню у дітей та
молоді здорового способу життя. При цьому діти оволодівають основами пішохідного туризму та
навиками,  необхідними у повсякденному житті  (приготування  їжі  в  польових умовах,  основи
особистої гігієни, загартування, надання першої медичної допомоги тощо), екологічної культури
та правил поведінки в природному середовищі.

Дитячі громадські організації – це єдині в Україні інституції, де діти мають рівні з дорослими
права. Лише в дитячому громадському русі діти можуть реалізувати своє конституційне право на
участь  у  громадському  житті  держави  та  зростати  в  демократичному  середовищі  свідомими
молодими громадянами.

Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту

 Формування контингенту учасників. Підбір керівників, екскурсоводів, інструкторів, вожатих.
Укладання договорів на постачання їжі, медичне забезпечення, страхування, умови проживання.
Навчання та інструктаж кадрів.
 Базовий  табір  для  туристичного  вишколу  з  елементами  війсьво-патріотичного  навчання
(стрільба,  смуга  перешкод,  надання  першої  долікарняної  медичної  допомоги,  виживання  в
складних природних та погодних умовах, орієнтування на місцевості з картою.
 Туристичний збір-похід по І лінії оборони Києва, місцях боїв при форсуванні Дніпра (Лютіж,
Букринський плацдарм) при звільненні міста у роки ІІ Світової війни. 
 Навчання дітей основам пішохідного туризму та культурі спілкування з природою, набуття
життєво  необхідних  навиків.  Екологічні  акції  з  прибирання  території  навколо  бівуаків.
Загартування природними факторами: сонце, повітря, вода;  активний відпочинок дітей.
 Екскурсії по Києву до Печерської фортеці (форт на Лисій горі, підпірних оборонних стінок
18-го  століття  поблизу «Зеленого театру»).  Факультативно до замків  України:  Ужгородський,
Хустський, Мукачівський, Невицький. Тараканів форт.
 Формування громадянської позиції дітей, надання дітям знань про права дітей (Конституція,
Закони України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»,  «Про охорону дитинства»).
Вивчення  історії  скаутського  руху  в  Україні  та  світі.  Створення  та  діяльність  дитячих
громадських організацій, документообіг, звітність. Дитяче лідерство.
 Висвітлення ефективності та результатів проекту в мережі Інтернет (Фейсбук).
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2. Загальна інформація

 Історія організації, дата створення.
Скаутська  дитяча  громадська  організація  “Вершина”  створена  14  вересня  2008  року  і
зареєстрована Міністерством юстиції України 29 грудня 2008 року (свідоцтво № 3032). 
 Основна мета діяльності організації.

Метою діяльності організації є реалізація та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей,
задоволення  власних  законних  соціальних,  економічних,  творчих,  вікових,  національно-
культурних,  спортивних  та  інших  спільних  інтересів  для  всебiчного  гармонiйного  розвитку
особи: iнтелектуального збагачення молодого поколiння, розкриття особистих здiбностей.
 Структура та кількісний склад організації

Організація складається з дітей віком від 6 до 18 років, а також дорослих/повнолітніх членів
організації,  кількість  яких  не  перевищує  10%.  Станом  на  1  січня  2019  року  в  організації
налічувалось 130 дітей  і 10 дорослих волонтерів.
 Структура керівних органів організації.

Вищим керівним органом організації є Збори, які проводяться не рідше 1 разу на 2 роки та є
правомочними  за  умови  присутності  2/3  членів  організації.  Між  Зборами  постійно  діючим
керівним органом є Правління, яке обирається на звітно-виборчих Зборах. До складу Правління
входить  Голова  Правління,  Заступник  голови  та  члени  Правління.  Поточну  фінансово-
господарську роботу здійснює виконавчий директор, якого призначає (звільняє) Правління. Для
контролю фiнансово-господарської  дiяльностi  та дотримання норм Статуту,  виконання рiшень
Зборів та Правлiння, рiшенням Зборів обирається Ревізійна комісія (РК) у складi 3 оciб.

 Інформація  про  досвід  реалізації  проектів  протягом  останніх  двох  років  за  рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування
2017 рік. ДГО «Вершина» отримала від Міністерства молоді та спорту України 100.000 грн.

бюджетних  коштів  на  проект  «Країна  замків  та  фортець»,  залучила  з  інших  джерел  ще
40.000 грн. На проект «Соколята України» було надано фінансову пдтримку 205.000 грн. 

2018  рік.  ДГО  «Вершина»  виконала  проект  «Соколята  України»  за  фінансової  підтрики
230.000  грн.  від  Мінмолодьспорту  України  і  проект  «Морські  скаути  України»  за  підтримки
Департементу молоді та спорту КМДА - 52.500 грн.

Бюджетних правопорушень організація не допускала. 

3. Опис проекту

3.1. Соціальна проблема, для вирішення якої створено проект. Які шляхи та методи
вирішення соціальної проблеми передбачаються проектом?

Активне,  впливове і  розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої
демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних
змін і належного врядування. 

Проект  розроблено  на  виконання  Указів  Президента  України  «Про  сприяння  розвитку
громадянського суспільства в Україні» та «Про підтримку розвитку скаутського руху в Україні». 

Діти є основою для розбудови громадянського суспільства. Дитяча громадська організація є
важливим суспільним інститутом,  суб’єктом виховання,  де закладаються  важливі ресурси для
розвитку громадянського суспільства, у якому здійснюється організована виховна діяльність поза
встановленими формальними системами. 

Проблема  патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  актуальна  у  всі  часи.
Патріотизм  базується  на  знаннях  історичної  спадщини  українського  народу.  За  програмою
передбачено відвідати середньовічні замки України та взяти участь у розкопках одного з них.
Екскурсійні  програми  до  замків  стимулюють  дітей  до  роботи  з  поглибленого  вивчення
літературних  джерел.  Діти  краще  відчувають  рідну  історію,  поринаючи  у  давнину  та
дотикаючись до реально існуючих свідків минулих віків. 

В  часи  домінування  різних  політичних  ідеологій  замовчувались  або  перекручувались
історичні події. Тепер необхідно надати дітям та молоді можливість побувати на місцях багатьох
знакових подій,  вивчити їхню історію та сформувати власну думку. Діти повинні знати увесь
спектр історичних подій минулого століття.
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У 2015 році виповнилось 100 років переможного бою Українських Січових стрільців на горі
Маківка у  Карпатах  проти  військ Росії  в  часи  Першої  Світової  війни.  Діти  ДГО «Вершина»
пройшли  похід  на  гору  Маківка,  вшанували  пам’ять  загиблих  українських  воїнів  на
меморальному кладовищі, провели невеличку екологічну акцію навколо святині.

Участь у туристичних походах, таборуваннях та експедиціях сприяє формуванню у дітей та
молоді здорового способу життя. При цьому діти оволодівають основами пішохідного туризму та
навиками,  необхідними у повсякденному житті  (приготування  їжі  в  польових умовах,  основи
особистої гігієни, загартування, надання першої медичної допомоги тощо), екологічної культури
та правил поведінки в природному середовищі.

Соціальний потенціал та значення ДГО у вихованні громадянської  культури є такими,  що
набувають для держави ресурсу стратегічної значущості  та обумовлює соціальну необхідність
підтримки Дитячого громадського руху з боку держави для самореалізації молодих громадян у
суспільно значущих справах, розвитку демократичних засад суспільства.

3.2.    Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект.
Сприяння  розвитку  міста  Києва  у  сфері  правової  освіти  населення  та  формування

громадянської культури

3.3. Мета проекту.
Забезпечення дітям конституційного права брати участь в діяльності дитячих громадських

організацій.  Сприяння виконанню Указу Президента  «Про сприяння розвитку громадянського
суспільства в  Україні»,  підтримка  та  розвиток  скаутського  руху.  Патріотичне  виховання,
залучення  дітей  до  занять  фізичною  культурою,  туризмом.  Формування  у  дітей  та  молоді
громадянської позиції та здорового активного способу життя.

3.4. Завдання проекту.
 Формування контингенту учасників. Підбір керівників, екскурсоводів, інструкторів, вожатих.

Укладання  договорів  на  постачання  їжі,  медичне  забезпечення,  страхування,  умови
проживання. Навчання та інструктаж кадрів.

 Базовий  табір  для  туристичного  вишколу  з  елементами  війсьво-патріотичного  навчання
(стрільба,  смуга перешкод,  надання першої  долікарняної  медичної  допомоги,  виживання в
складних природних та погодних умовах, орієнтування на місцевості з картою.

 Туристичний збір-похід по І лінії оборони Києва, місцях боїв при форсуванні Дніпра (Лютіж,
Букринський плацдарм) при звільненні міста у роки ІІ Світової війни. 

 Навчання дітей основам пішохідного туризму та культурі спілкування з природою, набуття
життєво  необхідних  навиків.  Екологічні  акції  з  прибирання  території  навколо  бівуаків.
Загартування природними факторами: сонце, повітря, вода;  активний відпочинок дітей.

 Екскурсії по Києву до Печерської фортеці (форт на Лисій горі, підпірних оборонних стінок
18-го століття поблизу «Зеленого театру»). Факультативно до замків України: Ужгородський,
Хустський, Мукачівський, Невицький. Тараканів форт.

 Формування громадянської позиції дітей, надання дітям знань про права дітей (Конституція,
Закони України «Про дитячі та молодіжні громадські організації», «Про охорону дитинства»).
Вивчення  історії  скаутського  руху  в  Україні  та  світі.  Створення  та  діяльність  дитячих
громадських організацій, документообіг, звітність. Дитяче лідерство.

3.5. План виконання проекту.

Етап реалізації.
Опис заходів для здійснення етапу

Строк 
реалізаці
ї етапу

Відповідальний 
виконавець
(ПІБ, посада)

Підготовчий етап. Комплектування дитячого колективу для участі в 
проекті. Складання списка необхідного спорядження та обладнання. 
Оповіщення туристичних кіл, громадських організацій про захід.

Травень-
червень

Кузишина І.Р. – 
керівник проекту та 
організації

Базовий табір. Навчання основам туризму, орієнтування на місцевості. 
Військово-патріотичний вишкіл (стрільба, смуга перешкод, надання 
першої долікарняної допомоги). Здійснення екскурсій по Києву до 
Печерської фортеці (форт на Лисій горі), підпірних оборонних стінок  18-

Травень-
липень

Кузишина І.Р. – 
керівник проекту;
Розова І.В. – 
волонтер-
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го століття поблизу «Зеленого театру», памятники ІІ світової війни, 
Музей ВОВ.  Фотографування, ознайомлення з їхньою історією, 
написання рефератів в Малу академію наук (МАН). 

екскурсовод

Збір-похід по місцях історичних військових подій І Світової війни: І лінія 
оборони Києва, Лютіжський та Букринський плацдарми. Навчання дітей 
основам пішохідного туризму та культурі спілкування з природою, 
набуття життєво необхідних навиків. Екологічні акції з прибирання 
території навколо ДОТів. Загартування природними факторами: сонце, 
повітря, вода;  активний відпочинок дітей

Кузишина І.Р. – 
керівник проекту;
Стефанович О. – 
інструктор 
шкільного туризму

Формування громадянської позиції. Розвиток дитячого лідерства. Бесіди з
вивчення прав дитини, вміння користуватись та відстоювати свої 
конституційні права. Ознайомлення з матеріалами Конвенції ООН «Про 
права дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про дитячі 
та молодіжні громадські організації». Навчання документообігу в ДГО.

Червень-
липень

Кузишина І.Р. 
Інструктор 
шкільного
туризму

 Завершальний етап. Виготовлення фотостендів, узагальнення та 
розповсюдження досвіду виконання проекту. Розміщення інформації в 
мережі інтернет. Здача звітів.

Липень-
серпень

Кузишина І.Р. – 
керівник проекту

3.6. Очікувані  результати  та  конкретні  результативні  показники  реалізації
проекту.

 Проведений туристичний збір-похід у формі мандрівного табору вздовж Першої лінії оборони
Києва в роки ІІ Світової війни.

 Проведені  екскурсійні  поїздки  до  Букринськеого  та  Лютіжського  плацдармів  звільнення
Києва в роки ІІ Світової війни.

 Відвідані форти Печерської фортеці 18-го століття, ознайомлення з їхньою історією.
 Оздоровлені та навчені основам туризму діти. Загартоване здоров’я, набуті навики виживання

в природних умовах, набута культура спілкування з природою.
 Публікації в пресі, в мережі Інтернет (Фейсбук).

3.7. Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект.

Якісні показники Кількісні показники
Діти  віком 10-14 років 50
Залучені учасники: вожаті, інструктори шкільного туризму, медсестра, 
психолог,

10

Разом: 60

3.8. Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту.
Інформація про хід та результати виконання проекту буде розміщена в мережі Інтернет.

3.9. Організації, які планується залучити до участі у реалізації проекту.
 Департамент  суспільних  комунікацій  виконавчого  органу  Київради  (КМДА).  Київ,  вул.
Хрещатик, 50Б.
 Громадська  організація  «Дитячий  альпійський  рух  Києва”.  Київ,  вул.  Ак.  Кіпріанова,  2.
Стефанович О.В. – інструктор з альпінізму. 067-975-88-25. Вірьовочні парки, техніка туризму.
 ДГО “Юні друзі лісу”. Київ, вул. Якуба Коласа, 23А. Грищенко Д.В. – керівник організації,
інструктор шкільного туризму, Майстер спорту. Тел. /050/ 911-37-27. Волонтерські кадри.

3.10. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту.

Джерела фінансування %% Розмір, грн.

1. Власні кошти організації (цільові членські внески) 30% 62000
2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київради (КМДА).

70% 142000

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту
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Стаття витрат Розрахунок витрат

Сума коштів,
очікувана від

Департ. молоді та
спорту,  грн

Власний
внесок

організації,
грн

Загальна сума
коштів, грн

2 3 4 5 6 7 8
Оплата проїзду, добових, 
проживання та харчування 
учасників заходу

Кількість
осіб

Кількість
днів (раз)

Вартість за
день (раз)

(грн)
Оплата харчування 
учасників заходу

40 10 120 48000 0 48000

Оплата харчування 
учасників заходу

40 10 80 0 32000 32000

Оплата проживання 
учасників заходу

40 10 120 48000 0 48000

Усього за статтею: 96000 32000 128000

Оренда обладнання, 
оргтехніки (чи плата за 
користування ними), 
витрати на їх 
обслуговування (перелік і 
технічні характеристики)

Кількість
одиниць

(шт)

Кількість
днів оренди

Вартість
оренди за
день (грн)

Велосипеди 20 10 300 30000 30000 60000
Байдарки 8 10 200 16000 0 16000

Усього за статтею: 46000 30000 76000

Разом витрат за кошторисом: 142 000 62 000 204 000

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені із інших джерел
або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту
та  принципу  економного  витрачання  бюджетних  коштів  та  максимальної  ефективності  їх
використання.

Назва
Кіль-
кість

Призначення

Харчування учасників 
проекту

10 днів Забезпечення  якісного  харчування  учасників заходу  в
польових  умовах (КВЕД  56.21  постачання  готової  їжі)  із
розрахунку 120 грн/день

Проживання учасників 
проекту

10 днів Проживання  учасників  проекту  в  польових  умовах.  ПП  –
ФОП (КВЕД 55.90) забезпечують проживання в тимчасових
молодіжних/туристичних  таборах,  обладнаних  каркасними
наметами,  спальними  мішками/одіялами,  каріматами;
місцями вживання їжі, миття посуду, похідними душовими,
туалетами,  засобами  збору  та  утилізації  сміття  тощо.
Електромережа від генератора. Територія наметових таборів
огороджується  та  охороняється  на  час  перебування  дітей.
Волонтери  здійснюють  чергування  та  постійний  зв’язок  з
місцевими підрозділами поліції, підрозділами ДСНС.

Оренда обладнання:
Велосипеди

10 днів Забезпечення майстер-класів з володіння технікою їзди на 
велосипедах. Проходження маршруту по лінії оборони Києва 
в супроводі дорослих інструкторів шкільного туризму

 Матеріально-технічна база організації.
Матеріально-технічна база ДГО “Вершина” складається із оргтехніки: комп’ютер, принтер,

сканер,  телефон,  факс.  Є  підключення  до  мережі  Інтернет.  Для  проведення  заходів,  ДГО
використовує матеріальну базу інших дитячих громадських організацій, кошти батьків.

 Кадрове забезпечення  – достатнє для виконання проекту.  Лідери проекту мають вищу
педагогічну освіту, досвід роботи в дитячих громадських організаціях та дитячих таборах.
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Кузишина  Ірина Романівна  –  освіта  вища педагогічна,  вчитель  фізичного  виховання  в
школі,  Кандидат  у  майстри  спорту  з  греблі,  бувший  директор  Дитячо-юнацької  спортивної
школи. Інструктор шкільного туризму.

Розова  Ірина  Вадимівна  –  волонтер  проекту.  Має  досвід  роботи  керівником  гуртків
туризму Київського палацу дітей та юнацтва, педагогічний стаж – понад 30 років.

Волонтер проекту, лідер ВДГО «Морськів скаути України» Унковський Олександр – доктор
богословія,  кандидат  архітектури,  морський  офіцер,  учасник  АТО  (капелан),  має  державні
нагороди.

5. Інформація про дяльність інституту громадянського суспільства

 Історія організації, дата створення.
Скаутська  дитяча  громадська  організація  “Вершина”  створена  14  вересня  2008  року  і
зареєстрована Міністерством юстиції України 29 грудня 2008 року (свідоцтво № 3032). 
 Основна мета діяльності організації.

Метою діяльності організації є реалізація та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей,
задоволення  власних  законних  соціальних,  економічних,  творчих,  вікових,  національно-
культурних,  спортивних  та  інших  спільних  інтересів  для  всебiчного  гармонiйного  розвитку
особи: iнтелектуального збагачення молодого поколiння, розкриття особистих здiбностей.
 Структура та кількісний склад організації

Організація складається з дітей віком від 6 до 18 років, а також дорослих/повнолітніх членів
організації,  кількість  яких  не  перевищує  10%.  Станом  на  1  січня  2019  року  в  організації
налічувалось 130 дітей  і 10 дорослих волонтерів.
 Структура керівних органів організації.

Вищим керівним органом організації є Збори, які проводяться не рідше 1 разу на 2 роки та є
правомочними  за  умови  присутності  2/3  членів  організації.  Між  Зборами  постійно  діючим
керівним органом є Правління, яке обирається на звітно-виборчих Зборах. До складу Правління
входить  Голова  Правління,  Заступник  голови  та  члени  Правління.  Поточну  фінансово-
господарську роботу здійснює виконавчий директор, якого призначає (звільняє) Правління. Для
контролю фiнансово-господарської  дiяльностi  та дотримання норм Статуту,  виконання рiшень
Зборів та Правлiння, рiшенням Зборів обирається Ревізійна комісія (РК) у складi 3 оciб.

 Інформація  про  досвід  реалізації  проектів  протягом  останніх  двох  років  за  рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування
2017 рік. ДГО «Вершина» отримала від Міністерства молоді та спорту України 100.000 грн.

бюджетних  коштів  на  проект  «Країна  замків  та  фортець»,  залучила  з  інших  джерел  ще
40.000 грн. На проект «Соколята України» було надано фінансову пдтримку 205.000 грн. 

2018  рік.  ДГО  «Вершина»  виконала  проект  «Соколята  України»  за  фінансової  підтрики
230.000  грн.  від  Мінмолодьспорту  України  і  проект  «Морські  скаути  України»  за  підтримки
Департементу молоді та спорту КМДА - 52.500 грн.

Бюджетних правопорушень організація не допускала. 

Голова Правління І.Р. Кузишина

М.П.
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