
Заява 

про участь у міському конкурсі з визначення проєктів «Громадська 

перспектива:прозора влада та активна громада» 

 

Найменування інституту 

громадянського 

суспільства 

Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Дніпровський» 

Назва проєкту 

 

«10 років разом шляхами добрих 

справ» 

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором 

конкурсу на розв’язання якого 

спрямовано проєкт  

Презентація найбільш успішних  

практик культурно-мистецького та 

спортивного спрямування БО «БФ 

«Дніпровський» 

Загальна сума кошторису на 

здійснення витрат 

проєкту 

 

242000,00 грн 

Очікуване фінансування від 

Департаменту 

Суспільних комунікацій 

 

193600,00 грн 

Строк виконання проєкту 

 

Квітень-жовтень 2020 року 

Прізвище, ім’я, по 

батьковікерівникаорганізації, 

місцезнаходженняорганізації, 

телефон, факс, e-mail 

 

Павленко Анатолій Микитович, БФ 

«Дніпровський», м.Київ, вул. 

Будівельників, 34/1, 050 4114777, 

pavlenko50@ukr.net 

Прізвище, ім’я, по батькові та 

посада керівника 

проєкту, поштова адреса, телефон, e-

mail 

Павленко Анатолій Микитович, БФ 

«Дніпровський», м.Київ, вул. 

Будівельників, 34/1, 050 411 4777, 

pavlenko50@ukr.net 

 

 

 

 



Проект: «10 років разом шляхами добрих справ» 

 

Найменування інституту громадянського суспільства: Благодійна 

організація «Благодійний фонд «Дніпровський» 

Напрямок, за яким буде виконано проект: проект має культурно-мистецьке 

та спортивне спрямування 

Актуальність проекту: Більшість культурно-мистецьких та спортивних 

ініціатив відбуваються в місті Києві з залученням коштів їх учасників у 

вигляді організаційних або благодійних внесків. Заходи, представлені БО БФ 

«Дніпровський», передбачають БЕЗКОШТОВНУ (БЕЗОПЛАТНУ) участь для 

усіх його учасників. Складові зазначеного проекту (фестивалі, конкурси, 

фестивалі-конкурси, шоу) сприяють розвитку творчих, культурно-

мистецьких, спортивних здібностей їх учасників. 

Мета проекту: презентація киянам найбільш успішних соціально-значущих 

культурно-мистецьких та спортивних заходів БО «БФ «Дніпровський». 

 

Завдання проекту:  

 Головним завданням проекту є проведення п’яти найбільш успішних  

культурно-мистецьких та спортивних заходів та видання фото-альманаху, 

присвяченому успішним соціальним практикам БО «БФ «Дніпровський» . 

Проект планується реалізувати протягом 5-6 місяців. Проект складається з 

наступних складових: 

1. «Фестиваль-конкурс вокального та  хореографічного мистецтв «FIRST 

STEPS FEST». 
Орієнтовна дата реалізації: 12 квітня 2020 року.  

Фестиваль-конкурс  проводиться з метою створення умов для підтримки та 

розвитку дитячої творчості, надання можливості його учасникам здійснити 

свій перший виступ на великій сцені, взяти участь у першому в  своєму 

творчому житті  конкурсі. Для участі запрошуються дитячі вокальні та 

хореографічні колективи, а також  окремі виконавці (солісти віком ддо 10 

років). 

2. Хореографічний фестиваль-конкурс "Дніпровська феєрія танців" 

Орієнтовна дата реалізації: 29 травня 2020 року.  

Фестиваль-конкурс  проводиться з метою відродження, збереження і розвиток 

національної  хореографічної культури, а також знайомство з різними 

зразками світового хореографічного мистецтва та створення умов для 

підтримки та розвитку дитячої та молодіжної хореографічної творчості, 

виявлення та підтримка дитячих і молодіжних хореографічних колективів та 

окремих виконавців. 

3. «Фестиваль спорту та здорового способу життя у Дніпровському районі 

міста Києва» 

Орієнтовна дата реалізації: 12 вересня 2020 року.  

Фестиваль-конкурс проводиться з метою залучення широких верств населення 

до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, а також 

популяризації здорового способу життя, різних видів спорту та спортивних 



організацій, клубів, шкіл і секцій, що працюють у Дніпровському районі м. 

Києва. 

4. Всеукраїнський фестиваль-шоу оригінального жанру, вогняного та 

циркового мистецтва «Burnin’ Kyiv Fest» 

Орієнтовна дата реалізації: перша декада вересня 2020 року.  

Фестиваль проводиться з метою розвитку національної вогняної культури, а 

також знайомство з різними зразками світового вогняного мистецтва; 

популяризація середь молоді творчості в культурах вуличного мистецтва; 

встановлення професійного і творчого співробітництва між вогняними 

колективами та окремими виконавцями; підвищення художнього рівня 

репертуару та виконавської майстерності вогняних колективів, окремих 

виконавців,  а також виявлення та підтримка молодіжних вогняних колективів 

та окремих виконавців; обмін досвідом роботи між керівниками вогняних 

колективів, хореографами; сприяння зростанню професійної майстерності 

керівників та учасників вогняних колективів, а також окремих виконавців; 

створення умов для підтримки та розвитку вогняного мистецтва України; 

презентація творчих досягнень вогняних колективів та окремих виконавців 

України. 

5. Всеукраїнський конкурс хорового співу «З любов’ю до життя» 

Орієнтовна дата реалізації: 01 жовтня 2020 року.  

Фестиваль-конкурс  проводиться з метою збереження та подальшого розвитку 

української народної творчості, презентації мистецьких здобутків творчих 

колективів людей похилого віку, розвитку їх творчих досягнень і 

взаємозв’язків та популяризації народної пісенної творчості, кращих зразків 

українського фольклору, народної, академічної, сучасної естрадної пісні, а 

також культури, фольклору та пісенного мистецтва національних меншин, що 

проживають в Києві та України, залучення аматорських творчих колективів та 

окремих виконавців до активної участі у культурному життя держави. 

6. Видання фото-альманаху про найбільш успішні соціальні практики БО «БФ 

«Дніпровський» «10 років разом шляхами добрих справ» 

Орієнтовна дата реалізації: жовтень 2020 року.  

Коротка анотація: презентація культурно-мистецьких, спортивних, 

просвітницьких, інших проектів соціально-гуманітарного спрямування   

Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський» (фото з короткими 

коментарями)  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

№ 

з/п 

Етап 

реалізації 

Опис заходів Термін 

виконання 

ПІБ 

виконавця 

І 
П

ід
г
о
т
о

в
ч

и
й

 е
т
а

п
 

   

1.1 Підготовка проекту 

Положення про захід 

Не пізніше, ніж 

за 30 днів до 

проведення 

заходу. 

 

1.2 Підготовка кошторису 

витрат, необхідних для 

проведення заходу 

Не пізніше, ніж 

за 30 днів до 

проведення 

заходу. 

 

1.3 Формування складу 

журі 

Не пізніше, ніж 

за 30 днів до 

проведення 

заходу. 

 

1.4 Прийняття рішення 

(наказу) щодо 

проведення заходу 

Не пізніше, ніж 

за 30 днів до 

проведення 

заходу. 

 

1.5 Розміщення прес-релізу 

про захід, Положення 

заходу в ЗМІ та 

інтернеті 

В 3-и денний 

термін після 

видання наказу. 

 

1.6 Залучення коштів, 

необхідних для 

проведення заходу 

Не пізніше, ніж 

за 7 днів до 

проведення 

заходу. 

 

1.7 Придбання та/або 

виготовлення наградної 

атрибутики 

Не пізніше, ніж 

за 3 дні до 

проведення 

заходу. 

 

1.8 Виготовлення 

зовнішньої рекламно-

нформаційної продукції 

(баннер, бренд-волл, 

афіша, флаєри тощо) 

Не пізніше, ніж 

за 3 дні до 

проведення 

заходу. 

 

1.9 Оформлення сцени, 

залу, інших робочих зон 

заходу 

За 12 годин до 

початку заходу. 

 



ІІ 

Е
т
а

п
  
п

р
о

в
ед

ен
н

я
 

   

2.1 Організація роботи 

буфету, гардеробу 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.2 Організація роботи журі В день 

проведення 

заходу. 

 

2.3 Організація роботи 

ведучих 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.4 Організація відео- 

фотозйомки, роботи 

фотозони 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.5 Організація роботи 

представників ЗМІ 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.6 Організація роботи 

звукорежисера 

(оператора) 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.7 Трансляція слайд-шоу, 

відеофільмів 

В день 

проведення 

заходу. 

 

2.8 Організація процедури 

нагородження 

учасників, журі, 

парнерів заходу 

В день 

проведення 

заходу. 

 

ІІІ 

З
а

к
л

ю
ч

н
и

й
 (

зв
іт

н
и

й
) 

ет
а

п
 

   

3.1 Оформлення протоколу 

журі 

В день 

проведення 

заходу 

 

3.2 Демонтаж елементів 

оформлення сцени, залу 

та інших місць 

проведення заходу 

В день 

проведення 

заходу 

 

3.3 Підготовка творчого 

(інформаційного) та 

фінансового звіту щодо 

проведення заходу 

Протягом 7-и 

днів після 

проведення 

заходу 

 

3.4 Підготовка та 

розповсюдження 

інформативних 

матеріалів щодо 

проведення заходу в 

ЗМІ, інтернеті тощо 

Протягом 3-х 

днів після 

проведення 

заходу 

 



Очікувані результати та конкретні результативні напрямки виконання 

проекту: 

Очікувана кількість учасників: понад 10000 чоловік. 

Виявлення талановитих окремих виконавців та творчих колективів, а також 

спортивних клубів та окремих спортсменів. 

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: діти, підлітки, молодь та 

люди похилого віку. 

 

Спосіб інформування громадськості про хід та результати реалізації 

проекту: 

Інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 

планується здійснювати з використанням ТРК «Марс-тв», ТРК «Київ», сайту 

БО «БФ «Дніпровський» та сторінки у Фейсбук БО БФ «Дніпровський», 

субвебсайту та сторінці в Фейсбук Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Розміщення матеріалів стосовно зазначеного проекту буде здійснюватися в 3-

х денний робочий термін з дати їх проведення. 

 

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проекту: 
№ 

з

/

п 

Назва заходу Назва ІГС Контактна 

особа 

Адреса

, 

телефо

н 

Посада Які заходи 

(фукнції) в 

рамках 

проекту 

виконує 

Які 

ресури 

надає 

1 Хореографічний 

фестиваль-конкурс 

"Дніпровська 

феєрія танців" 

Молодіжна 

громадська 

організація 

«Спортивно

-

оздоровчий 

клуб 

«Гармонія» 

Михайлішина  

Марія 

Олександрівн

а 

067-

702-

5671 

Голова  

Правлінн

я 

Організаці

я змагань 

Волонтер

и 

3 Фестиваль 

спорту та 

здорового 

способу життя 

у 

Дніпровському 

районі міста 

Києва 

ГО 

«Спортивни

й клуб 

бойових 

мистецтв 

«Файтер» 

Кривицький 

Роман 

Віталійович 

050-

264-

0872 

Голова  

Правлінн

я 

Організаці

я змагань 

Волонтер

и 

 

 

 

 



Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проєкту:  

Для реалізації проекту очікується отримати: 

Благодійні внески 65807,50 (шістдесят п’ять тисяч вісімсот сім грн.50 коп.)-

25% 

Державний бюджет 197422,50 (сто дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять 

дві грн.50коп.)-75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кошторис витрат на реалізацію культурно-мистецького проекту 

«Дніпровський фестивальний». 

 

№ 

з/

п 

Стаття витрат 

Сума 

коштів, 

очікуван

ня з 

бюджету 

м. Києва, 

грн.. 

80% 

Сума 

коштів 

з інших  

джерел, 

грн. 

Власний 

внесок 

організаці

ї, грн.. 

20% 

Загальна 

сума 

коштів 

на 

реалізаці

ї 

проекту, 

грн. 

1 Оренда приміщення для 

проведення заходів 
28000,00  7000,00 35000,00 

3 Оренда технічного обладнання та 

сцени 
48000,00  12000,00 60000,00 

4 Поліграфічні послуги 

(виготовлення друкованої 

продукції (дипломи, подяки, 

книга)  

50800,00  12700,00 63500,00 

5 Оплата інформаційно-рекламних 

послуг (виготовлення зовнішньої 

рекламно-нформаційної 

продукції (баннер, бренд-волл, 

афіша, флаєри тощо) 

16000,00  4000,00 20000,00 

6  Придбання та виготовлення 

наградної атрибутики  
50800,00  12700,00 63500,00 

7 Усього витрат за кошторисом 193600,00  48400,00 242000,00 

 

Характеристики матеріально – технічного забезпечення БО «БФ 

Дніпровський», яке буде використане для реалізації культурно-мистецького 

проекту  «Дніпровський фестивальний» наступне: офісне приміщення, офісне 

обладнання (комп’ютер, два ноутбуки, багатофункціональний пристрій Canon, 

професіональний кіно та фото апарат, контактні телефони, сайт Фонду, 

сторінки в соціальних мережах FB, банер Фонду. 

Характеристики кадрового забезпечення наступні:  



- президент Фонду (має досвід роботи в державних органах); 

- керівник проекту – учасник Фонду; 

Інші учасники проекту:  творчі дитячі та юнацькі колективи Дніпровського  

та інших районів  м. Києва,  волонтери, викладачі, батьки-волонтери тощо,  

які будуть залучені до реалізації проекту «Дніпровський фестивальний», 

відповідають вимогам високого професійного та творчого рівня. 

 

 

 

 

 


