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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;
4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших органів, 
залучених до виконання проекту (у разі потреби).
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ОПИС проекту
  «Забезпечення можливості соціалізації, підвищення кваліфікації та сприяння

працевлаштуванню у «ІНОВАЦІЙНОМУ ВЕТЕРАН ХАБ»»

1. Найменування інституту громадянського суспільства: Громадська спілка 
«Іновації. Розвиток.Ефективність.»
піввиконавець проекту Благодійна організація «ВБФ «Розвитку інформаційного 
суспільства в Україні» (БО «ВБФ «РІСУ») 
співвиконавець проекту Громадська спілка «Легіон громадського резерву»

2.  Напрямок,  за  яким  буде  виконано  проект: Сприяння  заходам,  спрямованим  на
поліпшення  спортивного,  культурного  та  просвітницького  розвитку  мешканців  міста
Києва.

3. Актуальність проекту: 
3.1 Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку.

Станом на  01 липня 2019 року кількість осіб, яким було надано статус учасника
бойових  дій  у  м.Києві  та  області  перевищувала  50  000  осіб.  Уряд  визначив  механізм
надання статусу учасника бойових дій для осіб,  які  у  складі  добровольчих формувань,
брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції,  але  згодом  не  увійшли  до
складу офіційних підрозділів силового блоку. Очікуємо збільшення кількості таких осіб,
принаймні втричі. 

Загальновідомо,  що  державою  встановлюється  необхідний  рівень  гарантій  прав
людей  поважного  віку,  ветеранів,  осіб  з  інвалідністю,  військовослужбовцям,  які  брали
участь в антитерористичній операції, та членам їх сімей.

З огляду на сучасні умови життя, пенсії, допомоги, пільги, забезпечення технічними
засобами соціальної адаптації та пересування, санаторно- курортне лікування, доступність
до соціальної інфраструктури не задовольняють повною мірою потреби осіб поважного
віку, та осіб з інвалідністю і сіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членам
їх сімей та потребують вжиття на місцевому рівні додаткових заходів.

Актуальним залишається забезпечення державних соціальнихгарантій, передбачени
х законодавством, а саме: надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим  верствам
населення,  виплата  державних  соціальних  допомог, розширення  сфери  надання
соціальних  послуг  громадянам,  у  тому  числі внутрішньо  переміщеним  особам,
військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та членам їх сімей.

Для  сприяння  поліпшенню  рівня  життєзабезпечення  осіб
вищевказаних категорій, наданняякісних соціальних послуг, розвитку громадянського сусп
ільства державна  політика  у  сфері  соціального  захисту  спрямовується  на виконання
пріоритетних завдань за такими основними напрямами:
-  створення  сприятливих  умов  для  соціального  захисту,  реабілітації  та  адаптації  в
суспільстві людей поважного віку та осіб з інвалідністю;
-  забезпечення  надання  соціальних  послуг  соціально  -  побутового  обслуговування  та
адаптації ветеранів та осіб з інвалідністю;
- забезпечення соціальної адаптації осіб з інвалідністю;
-   забезпечення соціальної адаптації осіб, які брали участь в антитерористичній операції
(зараз- ООС), та членам їх сімей;
-  підвищення  рівня  економічної  активності  вищевказаних категорій,  оптимізація  їх
соціального захисту.

Залишаються пріоритетними напрямами сприяння соціальному захисту ветеранів,
осіб з інвалідністю, осіб, які брали участь в антитерористичній операції  (зараз- ООС), та
членам їх сімей.
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В Україні існує серйозна проблема соціальної адаптації осіб з інвалідністю, людей
поважного віку, осіб, які приймали участь в АТО (зараз- ООС).

Як  зазначають  і  самі  бійці,  і  медики,  і  волонтери,  соціально-  психологічна
реабілітація  та  суспільна  реінтеграція  воїна-  ветерана  проходить  значно  швидше  за
наявності роботи. Найкращим способом соціальної адаптації осіб з інвалідністю, людей
поважного віку,  осіб,  які  приймали участь в АТО (зараз-  ООС) є місце зайнятості,  яке
припало б до душі.

Однак, далеко не усі можуть працевлаштуватися на сучасну роботу, а також зайняти
достойне місце в соціумі, і це не зважаючи на наявність сучасних технологій, які в повній
мірі могли б це забезпечити. 

Відповідно  ж  до  статті  7  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне
соціальне страхування на випадок безробіття» видами соціальних послуг за цим Законом
та Законом України «Про зайнятість населення» є:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-
технічних  та  вищих  навчальних  закладах,  у  тому  числі  в  навчальних  закладах
державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 
профорієнтація; 
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом
організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру  у  порядку,   
встановленому Кабінетом Міністрів України;
надання  роботодавцям,  які  працевлаштовують  громадян,  зазначених  у   частині
першій  статті  14  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»,  компенсації
відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість  населення»;
надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують
безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону   України «Про зайнятість
населення»;
надання  ваучера  для  підтримання  конкурентоспроможності  деяких  категорій     
громадян  шляхом  перепідготовки,  спеціалізації,  підвищення  кваліфікації  за
професіями  та  спеціальностями  для  пріоритетних  видів  економічної  діяльності
відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення»;
здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб  відповідно
до статті 24-1 Закону України «Про зайнятість населення»;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.
Зрозуміло,  що  прискоренню  працевлаштування  сприяє  проведення  попередньої

професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. 
З цифровими навичками можна ефективно та безпечно застосовувати технології в

роботі та навчанні, для професійного та особистісного розвитку. Крім того слід зазначити,
що нові сучасні технології, а саме – запис відеорезюме шукачів роботи і розміщення їх в
мережі  Інтернет,  он-  лайн  спілкування  безробітних  з  працівниками  кадрових  служб
роботодавців також прискорюють працевлаштування.

Дійсно,  учасники  бойових  дій та  інваліди  війни,  учасники  війни  зможуть
скористатися  курсами  підвищення  кваліфікації  або  пройти  професійне  навчання,  яке
організує державна служба зайнятості. Однак, щоб скористатись якимись курсами особам
з вищевказаних категорій, принаймні, необхідно спочатку визначитись щодо їх напрямків.

Професійне  навчання  здійснюється  за  денною,  вечірньою,  очно-заочною,
дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва
та за індивідуальними навчальними планами і триває до 12 місяців.  Далеко не кожен зі
згадуваної категорії зможе скористатись цією можливістю.

Підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення триває максимум 500 
годин та попередньо передбачає наявність певного базового рівня знань.
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3.2 Які виникають загрози і проблеми.
Очікується збільшення  кількості  осіб  з  вищевказаних категорій  (за  рахунок

добровольців- учасників АТО (ООС),) принаймні, втричі (до 150000 чоловік). 
Навряд, чи усі учасники бойових дій та інваліди війни, учасники війни зможуть

скористатися  організованими  державною  службою  зайнятості  курсами  підвищення
кваліфікації або пройти професійне навчання.

3.3.  Яка частина проблеми не  вирішена,  для  яких  верст населення  це  найбільш
актуальною.

Очікується збільшення  кількості  осіб  з  вищевказаних категорій  (за  рахунок
добровольців- учасників АТО (ООС),) принаймні, втричі (до 150000 чоловік). 

Вважаємо,  що державна  служба  зайнятості  не  матиме  змоги  здійснити
профорієнтацію   з  питань  інформаційних  технологій  та  кібербезпеки  і  організувати
належно галузеві курси підвищення кваліфікації  або організувати професійне навчання,
оскільки, не має відповідних угод з Адміністрацією Держспецзв’язку. 

Вбачаємо, що також не задовольнятимуться у повній мірі потреби осіб поважного
віку, осіб з інвалідністю і осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх
сімей. Однозначно, це потребує вжиття на місцевому рівні додаткових заходів. Крім того,
навряд  чи  державна  служба  зайнятості  забезпечить  працевлаштування випусників  цих
курсів до реальних проектів з розробки організаційно- технічних рішень (надалі- ОТР), з
захисту об’єктів критичної інфраструктури (далі- ОКІ) та захисту інформації, у тому числі
персональних даних.

4. Мета  проекту: Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного,
культурного  та  просвітницького  розвитку  мешканців  міста  Києва. Для  вирішення
поставлених  проблем  проект  «Забезпечення  можливості  соціалізації,  підвищення
кваліфікації та сприяння працевлаштуванню у «ІНОВАЦІЙНОМУ ВЕТЕРАН ХАБ»
передбачає  здійснити  такі  заходи  в  квітні  -  листопаді  2020  року:  проведення  освітніх
заходів;  круглі  столи  та  громадські  обговорення;  безкоштовна  консультація  киян;
створення сайту проекту, інших інформаційних каналів, профорієнтація та професійний
відбір  з  найбільш підготовлених  та  направлення їх  на  перепідготовку.  За  результатами
перепідготовки передбачається працевлаштування у реальних проектах  з розробки  ОТР
для ОКІ та захисту інформації.

Забезпечення можливостей для працевлаштування та соціалізації інвалідів, людей
поважного  віку,  осіб  які  приймали участь  в  АТО (зараз-  ООС)  відповідно  до  статті  7
Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття» скористатись такими видами соціальних послуг за цим Законом та Законом
України «Про зайнятість населення», зокрема:
• Проведення заходів щодо отримання базових навичок кібербезпеки соціально 
незахищеними верстами населення (люди поважного віку, особи з інвалідністю, особи, які 
повертаються з АТО (зараз- ООС));
•  пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України;
•професійна орієнтація та підбір для підвищення кваліфікації найбільш підготовлених 
осіб, які повертаються з АТО (ООС));
•інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Для  забезпечення  ефективного  навчання  використовуються  розробки  БО  «ВБФ
«РІСУ», ГС «ЛГР» та ГС «І.Р.Е.», напрацювання залучених за умовами меморандуму (ів)
профільних департаментів  Адміністрації  Держспецзв’язку,  профільних  кафер  НТУ КПІ
ім.І.Сікорського та низки інших вищих навчальних закладів, інших зацікавлених.

5



5. Завдання проекту: 
- організувати та провести не менше 10 ознайомчих лекцій на тему кібербезпеки;
- організувати та провести не менше 10 круглих столів та громадських обговорень з

актуальних питань кібербезпеки;
- покращити взаємодію влади, громадських організацій і населення міста Києв з

питань  кібербезпеки,  профільного підвищення  кваліфікації та  працевлаштування,
принаймні до проектів з розробки ОТР для ОКІ та захисту інформації. шляхом створення
інформаційних ресурсів (сайт, соціальні мережі);

- створити та запропонувати програму конкретних пропозицій до органів влади у
сфері кібербезпеки;

-  організувати  проведення не  менше одного  курсу  з  підвищення  кваліфікації  за
результатами відбору (за наслідками проведення оцінювання) після ознайомчих лекцій.

6. План виконання проекту згідно з Таблицею:

Етапи виконання Опис заходів для здійснення етапу Строк виконання
етапу

1. Підготовчий етап - придбання необхідних засобів;
- розробка тематичних лекцій та 
брошур;
- забезпечення організаційних 
процесів;
- запрошення експертів, 
представників влади,
- поширення інформації про проект.

 Березень- квітень 
2020

2. Курс тематичних занять і 
тренінгів з питань кібербезпеки 
з мешканцями м.Києва як 
визначеної, так і різних вікових 
та фахових груп

- домовленість про проведення 
лекцій;
- анонс лекцій;
- проведення лекцій;
- організація оцінювання знань;
- опитування різних вікових груп;
- інформування в засобах масової 
інформації про результат 
проведення лекцій.

 квітень — вересень 
2020

3. Круглі столи, громадські 
обговорення актуальних питань 
цифрової гігієни та 
кібербезпеки 

- дослідження актуальних питань у 
сфері цифрової гігієни та 
кібербезпеки;
- анонс круглого столу, 
громадського обговорення;
- проведення круглого столу, 
громадського обговорення;
- відпрацювання шляхів вирішення 
піднятого і актуального питання;
- інформування про результати 
круглого столу, громадського 
обговорення в засобах масової 
інформації.

квітень -листопад 
2020

4. Створення сайту проекту, - створення електронного кабінету липень-жовтень 2020 
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телеграм-каналу,  ютуб- каналу, 
сторінки у фейсбуці, 

на сайті;
- надання онлайн (оффлайн) 
консультацій з питань кібербезпеки, 
у тому числі і правової допомоги;
- моніторинг видів кіберзагроз для 
мешканців м. Києва і взаємодія з 
Кіберполіцією для попередження 
цих загроз. 

року

5. Організація підвищення 
кваліфікації зкібербезпеки

- організація оцінювання знань;
- організація відбору до групи;
- залучення до занять відібраних до 
групи.

Жовтень- грудень 
2020 року

 6. Підведення підсумків Моніторинг результатів у 
відповідності до зазначених 
показників;
- обробка результатів.

квітень - вересень 
2020 року

6. Звітування Підготовка і оформлення звітів 
встановленої форми.

квітень - вересень 
2020 року

7. Очікувані результати виконання проекту:
-  буде організовано участь не менше  10 представників влади у лекціях,  круглих

столах,  громадських  обговореннях  (з  РНБО,  СБУ,  Кіберполіції,  Держспецзв'язку,
профільних асоціацій, представників банків (НБУ);

- буде проведено ознайомчих 10 лекцій на тему кібербезпеки;
-  буде  організовано та  проведено  не  менше  5 круглих  столів  та  5  громадських

обговорень з актуальних питань кібербезпеки;
- покращення  взаємодії влади, громадських організацій і населення міста Києв з

питань кібербезпеки шляхом створення інформаційних ресурсів (сайт, соціальні мережі);
-  на    виконання    вимог    Законів    України    «Про    державно-

приватне  партнерство»,  «Про  національну  безпеку  України»,  «Про  основні
засади  забезпечення  кібербезпеки  України»   та  введеного  у  дію  Указом
Президента  України  №254  від  30.08.2017р.  «Про рішення Ради національної
безпеки  і  оборони  України  від  10.07.2017р.»,  буде відбуватись  активізація
державного-  приватного та  військово-  цивільного партнерства у  галузі
кібербезпеки,  захисту  інформаційних  ресурсів  в  інформаційно-
телекомунікаційних  системах,  у  сферах  криптографічного  та  технічного
захисту інформаці;  

- не менше 100- 150 тис. киян (цільової категорії) будуть поінформовані про проект
«Забезпечення  можливості  соціалізації,  підвищення  кваліфікації  та  сприяння
працевлаштуванню у «ІНОВАЦІЙНОМУ ВЕТЕРАН ХАБ»» (усіма можливими засобами);

- буде створено методичні матеріали;
- за наслідками проведення ознайомчих лекцій і за результатами відбору (ів)  буде

організовано та проведено не менше одного курсу з підвищення кваліфікації;
-  буде здійснено консультування  з питань кібербезпеки не менше трьох реальних

володільців об’єктів критичної інфраструктури м.Києва;
-  будуть розроблені конкретні  пропозиції  до  органів  влади  Києва  щодо

удосконалення системи запобігання і протидії кіберзагрозам;
-  для  населення м.  Київ,  пересічного  мешканця  буде організована робота  низки

інформаційних ресурсів з підвищення рівня поінформованості населення м. Києва у сфері
цифрової гігієни та кібербезпеки.
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Кошторис витрат на виконання проекту 

№
з/п

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
проекту,

грн
1 2 3 4 5 6 7
1. Проектор

EPSON
(типу Epson EB-X41)

1 шт. на 6 міс.за
11875    грн.

11875,00 0,00 0,00 11875,00

2. Презентер
(типу Logitech R800)

1 шт. на 6 міс.
за     1200  грн.

 1200,00 0,00 0,00  1200,00

3. Фліпчарт Mobile
магнітний

1 шт. на 6 міс.
за     4600 грн.

4600,00 0,00 0,00 4600,00

4. Ноутбук
Lenovo

 (типу Ideapad S340)

2 шт. на 6 міс. за
23000грн.

46000,00 0,00 0,00 46000,00

5. Принтер
лазерний ч/б

(типу MFP A4 HP Laser
135w з Wi-Fi)

1 шт. на 6 міс.
за      5000 грн.

5000,00 0,00 0,00 5000,00

6. Відеокамера
(типу GoPro HERO 7) 

1 шт. на 6 міс.
за    7000   грн.

7000,00 0,00 0,00 7000,00

7. Штатів для
відеокамери

1 шт. на 6 міс.
за    550   грн.

550,00 0,00 0,00 540,00

8. Карта пам'яті
Transcend

2 шт. на 6 міс.
за    350   грн.

700,00 0,00 0,00 700,00

9. Жорсткий диск
Transcend

2 шт. на 6 міс.
за     2300  грн.

4600,00 0,00 0,00 4600,00

10. Флеш пам'ять
Kingston

2 шт. на 6 міс.
за    400   грн.

800,00 0,00 0,00 800,00

11. Портативний
зарядний
пристрій

1 шт. на 6 міс.
за     2000  грн.

2000,00 0,00 0,00 2000,00

12. Сервер 
DELL R620 CFF

1 шт. на 6 міс.
за     12000  грн

12000,00 0,00 0,00 12000,00

13. Міжмережевий
екран Fortinet

FG-30E

1 шт. на 6 міс.
за     15225  грн

15225,00 0,00 0,00 15225,00

14. Планшет  Galaxy
Tab SC1013 10.1

15 шт. на 6 міс.
за     4000  грн

60000,00 0,00 0,00 60000,00

15. Комплект
відеоспостереже

ння Tyto 4ch
WIFI NVR Kit  

1 шт. на 6 міс.
за     11500  грн

0,00 0,00 11500,00 11500,00

16. Створення і
супроводження
сайту проекту

за окремим
кошторисом

20000,00 0,00 15000,00 35000,00
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17. Робота команди
(керівник проекту,

спеціаліст
просування в соц.

мережах, експерти-
консультанти)
- негрошовий

внесок

6 чол. 
на 9 міс.

за 2 000 грн.

0,00 0,00 108 000,00 108 000,00

18. Оренда
приміщень

10 заходів по
2 години 200
грн/година

0,00 0,00 4 000,00 4 000,00

УСЬОГО:  191550,00 0,00 138500,00 330100,00
РАЗОМ:  330100,00

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
тарифівПроектор  -  створить  можливість  візуального  відображення  матеріалів  під  час
проведення  тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень,
консультацій.

Презентер - забезпечить візуальний супровід під час тематичних занять і тренінгів,
круглих  столів,  громадських  обговорень,  консультацій.  Необхідний  для  роботи  із
учасниками проекту.

Фліпчарт  -  забезпечить  роботу  із  відвідувачами  під  час  проведення  тематичних
занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень, консультацій.

Ноутбук  -  інструмент  для  розробки  презентацій,  методичних  матеріалів.
Забезпечить  показ  можливостей  сучасного  програмного  забезпечення  за  тематикою
кібербезпеки  і  захисту  інформації,  показ  презентацій  під  час  проведення  тематичних
занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень,  консультацій.  Забезпечить
підтримку роботи сайту проекту, обробку відео, аудіо і фото матеріалів, підготовку звітних
матеріалів за результатами виконання проекту.

Принтер - забезпечить виготовлення методичних матеріалів, видаткового матеріалу
для проведення тематичних занять і  тренінгів,  круглих столів, громадських обговорень,
консультацій.  Забезпечить  підготовку  звітних  матеріалів  за  результатами  виконання
проекту.

Відеокамера,  штатів  -  використовуватимуться  для  записування  і  поширення
відеоінформації  про  проект,  тематичні  заняття  і  тренінги,  круглі  столи,  громадські
обговорення.  Забезпечить  проведення  аналізу  здійснених  заходів,  написання  звітів  та
створення  якісного  мультимедійного  контенту  на  сайті  проекту,  в  Ютюбі  для
популяризації проекту і доведення інформації до населення.

Карта пам'яті - забезпечить зберігання методичної і іншої документації по проекту,
матеріалів, зібраних під час тематичних занять і тренінгів,  круглих столів, громадських
обговорень.

Жорсткий  диск  -  забезпечить  зберігання  документації  по  проекту,  матеріалів,
зібраних під час тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень.

Флеш  пам'ять  -  забезпечить  зберігання  документації  по  проекту,  матеріалів,
зібраних під час тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень.

Портативний зарядний пристрій  -  забезпечить  продуктивну безперебійну роботу
під час проведення тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень,
консультацій.

Сервер   DELL R620 CFF –  потрібен  для  низки  потреб.  У навчальному процесі
використовується для практичних завдань з адміністрування та практичної інсталяції та
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налаштування  програмового  забезпечення  під  час  вивчення  технічних  та  програмних
засобів  захисту  інформації.  Основне  призначення-  зберігання  матеріалів  проекту.
Використовуватиметься також у випадках тестування програмово- апаратних комплексів
ОТР для ОКІ.

Міжмережевий екран Fortinet FG-30E – потрібен для низки потреб. У навчальному
процесі  використовується  для  практичних  завдань  з  адміністрування  та  практичного
налаштування  програмового  забезпечення  під  час  вивчення  технічних  та  програмних
засобів  захисту  інформації.  Основне  призначення-  розділення  мереж-  Інтернет  та
внутрішньої  мережі  «Іноваціного  ветеран  ХАБ».  Використовуватиметься  також  у
випадках тестування програмово- апаратних комплексів ОТР для ОКІ.

Планшет   Galaxy  Tab  SC1013  10.1   потрібен  для  низки  потреб.  Основне
призначення-  у  навчальному  процесі  для  практичних  завдань  з  адміністрування  та
практичного  налаштування  програмового  забезпечення  під  час  вивчення  технічних  та
програмних  засобів  захисту  інформації,  а  також  у  процесі  оцінювання  знань.
Використовуватиметься також у випадках тестування програмово- апаратних комплексів
ОТР для ОКІ.

Комплект  відеоспостереження  Tyto  4ch  WIFI  NVR  Kit   –  потрібен  для  низки
потреб.  У  навчальному  процесі  використовується  для  практичних  завдань  з
адміністрування  та  практичного  налаштування  програмового  забезпечення  під  час
вивчення  технічних  та  програмних  засобів  захисту  інформації.  Основне  призначення-
система  відеоспостереження  та  відеофіксації  «Іноваціного  ветеран  ХАБ».  Буде
використовуватись також у випадках тестування програмово- апаратних комплексів ОТР
для ОКІ.

Сайт  проекту- потрібен  для  низки  завдань  і  потреб.  У  навчальному  процесі
використовується  для  практичних  завдань  з  адміністрування  та  практичного
налаштування  програмового  забезпечення  під  час  вивчення  технічних  та  програмних
засобів захисту інформації.   Передбачається підключення низки модулів- наприклад, для
дистанційного  навчання,  оцінювання  знань,  тощо.  Для  населення  Києва,  України-
забезпечить  висвітлення інформації  щодо  діяльності за  проектом,  популяризації питань
цифрової  гігієни  та  кібербезпеки,  надання  онлайн  (оффлайн)  консультацій  з  питань
кібербезпеки  і  цифрової  гігієни,  у  тому  числі  і  правової  допомоги,  моніторингу  видів
кіберзагроз організацій і  мешканців м.  Києва  та взаємодії з  органами влади,  місцевого
самоврядування, силовими структурами для попередження цих загроз, тощо. 
Робота команди - керівник проекту, спеціаліст просування в соціальних мережах, 
експерти-консультанти) необхідні дія забезпечення професійної підготовки до проведення 
та реалізації проекту.

ГС  «І.Р.Е.»  для реалізації  проекту буде орендувати приміщення для проведення
тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень.  Адреса
приміщень:  м.  Київ,  вул.Маршала  Гречко,  буд.  8-  д.  У  цих  приміщеннях  планується
провести  не  менше  10  тематичних  занять  і  10  тренінгів,  круглих  столів,  громадських
обговорень. Загальна прогнозована вартість оренди приміщень становить, щонайменше,
4000 грн.

Усі  витрати  передбачені  із  урахуванням  чинних  цін  та  тарифів,  особливостей
проекту  та  критерію  економного  витрачання  бюджетних  коштів  і  максимальної
ефективності їх використання.
3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані та задіяні 
для виконання проекту.

ГС  «І.Р.Е.» для реалізації проекту буде використовувати підготованих фахівців, 
окрема у реалізації проекту прийматимуть участь:
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Інформаційна  довідка щодо ГС «І.Р.Е.»

Громадська  спілка  «Іновації.  Розвиток.  Ефективність.»  (надалі-  ГС  «І.Р.Е.»
перереєстрована 21.01.2019 року.

ГС «І.Р.Е.» здійснює свою діяльність у таких сферах:
1) освіта; (а саме, перепідготовка фахівців профільної галузі (2019- дотепер).
2) охорона здоров’я;  (а саме, з 2014 р- фахівці взяли участь проекті ІМІХО з На-

ціональним військово- медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний го-
спіталь»; фахівці взяли участь у роботах зі створення амбулаторії сімейного лікаря (в ча-
стині  впровадження  медичної  інформаційної  системи  («Сприяння  розвитку  соціальної
інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини»  (з 2019- дотепер);   

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; (а саме, фахівці взяли участь у робо-
тах з проектування енергоефективних споруд). (з 2019- дотепер)

4)  запобігання природним і  техногенним катастрофам та  ліквідація  їх  наслідків,
допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а
також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;  (а саме, фа-
хівці взяли участь у роботах зі створення захищених інформаційних систем для об’єктів
критичної  інфраструктури) (2019- три,  з  початку 2020- ще по двом об’єктам; розвиток
електронних медичних послуг (е-медицина, е- рецепт) (амбулаторії сімейного лікаря);

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; (а саме, пред-
ставлення інтересів у низці установ учасників АТО (ООС)  (з 2019- дотепер)

6)  соціальний  захист,  соціальне  забезпечення,  соціальні  послуги  і  подолання
бідності;  (а саме, залучили до підвищення кваліфікації осіб- учасників АТО (ООС) та їх
залучили їх до реальних проектів з інформаційної безпеки (у 2019- дві особи)

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; (а саме, з 2019- дотепер-
сприяння інформаційним шляхом (у мережі Інтернет))

8) наука і наукові дослідження; (а саме, з 2019 фахівці приймають участь у патент-
них дослідженнях у галузі кібербезпеки та у 2019 році фахівці взяли участь у трьох  дослі-
дно- конструкторських роботах зі створення захищених вузлів доступу до мережі Інтернет
(За участі фахівців учасників АТО вже виконали розробку та погодження технічного завда-
ння, підготовку комлектів робочої та експлуатаційної документації,  програм та методик
випробування, тощо)

9) спорт і фізична культура;  (а саме, з 2017- дотепер- сприяння як інформаційним
шляхом (у мережі Інтернет)) так і закупівля спорядження і форми для  осіб- учасників
АТО (ООС)

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;  (а саме, захист прав
осіб- учасників АТО (ООС)  (з 2019- дотепер).

11)  розвиток  територіальних громад;  (а  саме,  фахівці  взяли  участь  у  роботах зі
створення амбулаторії сімейного лікаря (в частині впровадження медичної інформаційної
системи  («Сприяння  розвитку  соціальної  інфраструктури  –  поліпшення  первинної  сі-
льської медицини» ; електронних медичних послуг (е-медицина, е- рецепт) (в амбулаторії
сімейного лікаря);  участь у роботах з проектування енергоефективних споруд; (2019- до-
тепер)

12) розвиток міжнародної співпраці України;  (а саме, з 2019 — фахівці приймали
участь у проекті ІМІХО, та «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення
первинної сільської медицини»; Cybersequrity-2019 (US AID)  (з 2019- дотепер);

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих
регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; (фахівці беруть участь постійно
з 2019)
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14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних про-
грам, спрямованих на поліпшення соціально- економічного становища в Україні (а саме, з
2019 — фахівці взяли участь у проекті ІМІХО, та «Сприяння розвитку соціальної інфра-
структури – поліпшення первинної сільської медицини»  (2019- дотепер); та низці інших.

15)  подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової
інформації,  інформаційної  інфраструктури,  розробки  програмового  забезпечення  та
контенту; (фахівці беруть участь постійно з 2019)

У 2019 році, діючи згідно вимог чинного законодавства України та Статуту також
здійснюємо захист та як індивідуальних членів, так і просто «людей в уніформі» та членів
їх  сімей  і  представляємо  їх  права  та  інтереси  у  визначених  чинним  законодавством
України  випадках  у  передбачений  спосіб,  реально  сприяли  вдосконаленню  діяльності
низки Міністерств та відомств України.

Найбільш  вразливі  категорії,  зокрема:  учасники  АТО  (ООС);  воїни  -
інтернаціоналісти;  інваліди  армії;  сім’ї,  що  втратили  годувальника  під  час  виконання
службового обов’язку перебувають на обліку як такі, що потребують нагальної соціальної
допомоги.

Досвід роботи у дорадчих органах- безпосередньо були представлені неодноразово
(з часу її заснування) у Громадській раді при Міністерстві Оборони України. Обирались до
складу Правління, керівниками Секретаріату, Комітетів.  Обирались до Громадських рад
при НКРЗІ України, Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції та (тричі) при Адміністрації Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України.  Зараз представлені членами комітетів та головою
комітету  розвитку  зв’язку  та  членом  міжвідомчої  робочої  групи  з  питань  підготовки
пропозицій  щодо  вимог   до  якості  телекомунікаційних  послуг України.  Маємо
представництво  у  Громадській  раді  при  Департаменті  соціальної  політики  КМДА  та
Державній службі статистики України. 

Досвід  роботи  у  проектах  за  бюджетні  кошти-  безпосередньо  у ГС  «І.Р.Е.»  -
відсутній.  Фахівці  ГС  «І.Р.Е.»  неодноразово  приймали  участь  (у  перелічених  вище)
проектах, за поза бюджетні кошти, але у якості спів виконавців. Крім того, фахівці ГС
«І.Р.Е.» неодноразово приймали участь у проектах, які фінансувались за бюджетні кошти,
але як експерти та чи виконавці. 

До участі у цьому та інших проектах, що подаються нами цей конкурс залучені
високваліфіковані фахівці, які мають сталий тривалий успішний досвід у освіті, галузі, з
обраного напрямку.
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Листи- підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та
інших органів, залучених до виконання проекту

15



16



17



18


