
 
Дата реєстрації заяви  
Реєстраційний номер  
Підпис секретаря конкурсної комісії  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 
Заява 

про участь у міському конкурсі з визначення проєктів «Громадська перспектива: 
прозора влада та активна громада» 

Найменування інституту громадянського 
суспільства 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «КИЇВСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА 
НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

Назва проєкту МОЛОДІЖНА АКАДЕМІЯ УЧАСТІ 

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

проведення заходів з формування активної 
громадської позиції та національної 
свідомості 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проєкту 

190600,00 

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій 

184200,00 

Строк виконання проєкту Квітень –листопад  2020 рік(8 місяців) 
Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail 

Коваленко Олексій Лелевич 
03058 м. Київ, Україна, А/С-105 
тел. +380(91) 988-7528 
https://www.fb.com/kppngo 
www.kpp-ngo.org 

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

Коваленко Олексій Лелевич 
03058 м. Київ, Україна, А/С-105 
тел. +380(91) 988-7528 

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; 

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших 
органів, залучених до виконання проєкту (у разі потреби). 

 
Керівник інституту громадянського суспільства     Коваленко Олексій Лелевич 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
М.П. 2020  року 

 



Форма опису проєкту 
Проєкт            МОЛОДІЖНА АКАДЕМІЯ УЧАСТІ 

                                          (назва проєкту) 
Найменування інституту громадянського суспільства ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«КИЇВСЬКА ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

 

Напрямок, за яким буде виконано проєкт   
проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної 
свідомості 

Актуальність проєкту  Відповідає оперативним цілям, завданням та Заходам розвитку 
міста Києва до 2025 році в секторі Освіта. 2.8 Національно-патріотичне виховання 

Мета проєкту  Підвищити рівень обізнаності молоді щодо можливості впливати на 
міські політики, брати участь в процесі формування рішень задля врахування їх 
потреб, думок і запитів.  
Завдання проєкту  
● сформувати команди (10 команд дорівнює 10 районам міста, в кожній 

команді - 10 учасників), що візьмуть участь у конкурсі; 
● провести навчання для команд щодо основ життєдіяльності міста та 

наявних у молоді  можливостей впливу на формування міських політик;  
● навчити команди базовим навичкам проведення обговорень; 
● кожній команді в районі провести обговорення з метою визначення 

актуальних проблем, що турбують молодь/школярів на рівні 
школи/району/міста та обранням однієї пріоритетної міської політики для 
подальшої роботи; 

● провести консультації для команд з метою оцінювання експертами 
проблем, на яких зосередилися команди, та виокремлення однієї проблеми 
та шляхів її вирішення, яку будуть презентувати команди; 

● провести фінал  конкурсу щодо оцінки рівня набутих практичних знань та 
бачення шляхів вирішення проблем, використовуючи необхідні для цього 
інструменти участі, з виробленням і прийняттям відповідного рішення чи 
проекту що потребує подальшої реалізації; 

● нагородити переможців конкурсу:  навчальний візит за кордон, навчальний 
візит по Україні, освітня екскурсія, співпраця ГС КГП, КП ЦПКІ, КМДА, 
КМР  із переможцями конкурсу з метою спільної роботи з адвокації та 
просування виробленого рішення  чи проекту що потребує реалізації. 

● провести серію круглих столів та пресконференцій щодо старту, перебігу 
та результатів проведення конкурсу. 

 
 

 
 
 
 
 
 



План виконання проєкту згідно з Таблицею: 
 
№ Етапи 

виконання 
Опис заходів для здійснення 

етапу 
Строк виконання 

етапу 
 

Підготовчий   цьому етапі узгоджується концепція 
конкурсу та положення про конкурс з 
РЄ, формується колегія судей, 
проводяться робочі наради організаторів 
та прес-конференція щодо початку 
конкурсу, формуються команди від 
районів 

  квітень 2020 р 

 

І Блок. 
Конкурс 

  

1 Навчання та 
консультації 

1. Для команд проводиться тренінг, на 
якому вони дізнаються про 
інструменти участі громадян в 
процесі прийняття рішень. Спікери 
та тренери за різною тематикою: 
Офіс РЄ про принципи, КМДА про 
життєдіяльність міста, КМР про 
ухвалення рішень, ГС КГП про цикл 
прийняття рішень, комунікацію та 
ефективні публічні консультації. 

  травень 2020 р 

  

1. Кожна команда повинна 
дослідити проблематику в своїй школі, 
районі, та сформувати перелік проблем. 
Після цього вибрати 3 основні проблеми 
та продумати шляхи їх вирішення, 
спираючись на знання, отримані під час 
навчального тренінгу. 
Команди працюють у взаємодії із 
вчителем та за консультативною 
підтримкою фахівців, за необхідності 

 червень-серпень 2020 

  

1. Проведення 3 консультацій (по 3-
4 команди на кожній), на яких команди 
презентують напрацювання та разом з 
експертами обирають одну проблему, 
яку будуть презентувати на наступному 
етапі. 
Тренери: експерти ГС КГП, експерти 
РЄ, залучені профільні тренери. 

 вересень   2020 

2 Захист 
проєктів 

1. Кожна з 10 команд презентує 
обрану міську політику і доводить, 
як вона бачить шлях розв’язання 
проблем, тобто яким інструментом 
краще скористатися, щоб внести 
пропозиції для впливу на розробку 
рішення.  

 жовтень 2020 р 
 

3 Фінал.  1. Серед команд проводиться 
конкурс на знання міських політик, 
життєдіяльності міста, вміння 
використовувати інструменти участі в 

  листопад 2020 р 



процесі прийняття рішень, вміння 
працювати в команді та налагоджувати 
діалог із викладачем та колегами тощо. 
Проводиться брейн-ринг. Кожна 
команда накопичує бали за 
результатами .  
1. Конкурсна колегія оцінює виступи 

команд згідно критеріям і присуджує 
їм бали. 

2. Переможець обирається за 
найбільшою кількістю набраних 
балів за результатами всіх трьох 
етапів конкурсу. 

  

НАГОРОДЖЕННЯ 
1.  освітня екскурсія 

листопад 2020 р 

4 ІІ Блок. 
Практична 
робота 

1. команди беруть участь в організації 
прес-конференції (або іншого 
заходу).  

2. екскурсія в КМДА, знайомство з 
Департаментом відповідно до 
проблематики, над якою працювали. 
Участь у прес-конференції. 

3. команди “працюють” протягом  
року в КМДА, відвідують наради, 
комісії, виступи, повністю 
занурюються у світ КМДА і КМР і, 
таким чином, мають реальну 
можливість реалізувати свою ідею.  

листопад- грудень 2020 р.  

Очікувані результати виконання проєкту  
100 активних, компетентних у процесах прийняття рішень молодих людей, 10 

вчителів, які набули практичний досвід та нові знання з комунікації, сформовані дієві 
команди, готові вирішувати певні проблеми району та передати знання наступним 
класам  наступного року.  

 
 
Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект  
президенти шкіл, лідери шкільного самоврядування, учні старших 

класів  (9-11 класи), представники вчительського колективу школи. 
Способи  інформування  громадськості  про  хід  та  результати  виконання  

проєкту 
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи 

інформування громадськості)  
сторінки ФБ проекту РЄ та ГС КГП з посиланням на Департамент 

суспільних комунікацій ,комунальні ЗМІ,сайти КМДА, КМР та департаментів. 
Укрінформ,веб портал Вечірній Київ,телебачення ”Толока” протягом всього 
проекту з квітня по грудень 2020 року , такими методами:прес-конференції,пости на 
сторінках ФБ,статті,інтерв*ю та інше 

 
 
 
 



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.Громадська організація  «Віра в диво» 
03164, м. Київ, вул. Лісорубна, буд. 44, оф.1      e-mail: viravdivo@gmail.com   

тел. +380980650326             
Будуть працювати на волонтерських засадах 10 людей ,транспорт на протязі 
всього проекту 
2.Інформаційна підтримка з боку Офісу Ради Європи в Україні  
 
та організації,члени Київської Громадської Платформи 
 
Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проєкту 
  
Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій :184200,00 грн 
Власний внесок організації:6400,00 грн 

 
 

 
 

Керівник інституту громадянського суспільства     Коваленко Олексій Лелевич 
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 2020  року 
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