Додаток 3 до наказу
від 10.06.2016 № 30-Од

Заява
Я, Сподін Юрій Микитович,
голова інституту громадянського
суспільства Громадська організація «Товариство охорони природи м.
Кременчука», подаю для участі у конкурсі, що проводиться Департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, проект
______Енергонезалежна громада____________________.
До заяви додаються:
1. Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації.
2. Інформація про діяльність організації (Додаток 1 до Опису проекту та
кошторису витрат для його реалізації).
3. Копія виписки з державного реєстру юридичних осіб.
4. Копія Статуту.
5. Копія Довідки ДФС про внесення до реєстру неприбуткових
організацій (установ).
6. Листи-підтвердження організацій та установ залучених до участі в
проекті.
Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної
пропозиції, містять достовірну інформацію про громадське об’єднання.
Підтверджую, що громадська організація «Товариство охорони природи
м. Кременчука» готова та здатна виконати проект Енергонезалежна громада
у вказаний строк та в заявленому обсязі.
Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю
використана виключно для цілей, визначених зазначеним проектом відповідно
до затвердженого організатором кошторису витрат.
Із умовами Конкурсу ознайомлений та згоден.
11.07.2016

Сподін Ю.М.

м.п.

Додаток 4 до наказу

2
від 10.06.2016 № 30-Од

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації
Дата реєстрації :
Реєстраційний номер :
Назва проекту
Назва інституту
громадянського
суспільства, що подає
проектну пропозицію
Ціль та пріоритетне
завдання, на реалізацію
яких спрямовується проект
Цільова аудиторія проекту
(програми, заходу)
Юридична адреса
організації
Фактична адреса
організації
ПІБ керівника організації
Тел.:
Моб. тел.:
Факс:
E-mail:
Загальний бюджет проекту
(у гривнях)
Очікуване фінансування
від Організатора конкурсу
(в гривнях)
Залучене фінансування
(власний внесок)
Терміни реалізації проекту
Адміністративнотериторіальний рівень
реалізації проекту

Анотація

25.07.2016
09
Енергонезалежна громада
Громадська організація «Товариство охорони
природи м. Кременчука»
Підтримка реформ на регіональному рівні
Органи місцевого самоврядування та державної
влади, голови (управителі) ОСББ, населення
Полтавської області.
39605 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905
р.,буд.4, кв.4.
39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул.
Івана Мазепи 8б., оф.6
Сподін Юрій Микитович
0536-70-12-55
050-308-17-20
spodin_yuriy@ukr.net
gapon_oleg@ukr.net
53 000 грн.
20 000 грн.
33 000 грн.
4 місяці
Полтавська область
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Не дивлячись на щойно прийняту Паризьку угоду, питання зміни клімату
та зменшення викидів парникових газів для більшості українців, органів
виконавчої влади виглядають як щось далеке та їх оминаюче. Проте за
останній час кількість стихійних явищ визваних глобальною зміною клімату
на території Полтавської області, а саме спеки, шквальних вітрів, злив, граду
постійно зростає. Зміни клімату призводять до зміни енергетичних балансів
міст та громад в регіоні, а монополізація ринків енергоресурсів та їх постійне
здорожчання ставить під загрозу енергетичну безпеку громад.
Підтримка в реалізації державних програм з енергоефективності
направлених на впровадження систем муніципального енергоменеджменту,
підвищення обізнаності населення у використанні енергозберігаючих
технологій та альтернативних джерел енергії, дозволить підвищити рівень
енергетичної незалежності громад, зменшити рівень викидів парникових газів
та вплинути на процеси зміни клімату.
В процесі
реалізації проекту передбачається силами громадських
організацій Полтавської області проведення комплексних заходів направлених
на
наданння методико-консультативної допомоги органам місцевого
самоврядування та державної влади в організації та впровадженні
муніципальних систем енергоменеджменту, долученню до Пакту мерів,
навчання відповідальних осіб з впровадження енергоефективних технологій та
популяризації альтернативних джерел енергії серед населення області.

2. Опис проекту.
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2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Низький рівень енергетичної безпеки громад підтверджує рейтингова
оцінка соціально-економічного розвитку Полтавської області, що проводилась
Міністерством регіонального розвитку України в 2015 році, яка в галузі
відновлювальних джерел енергії та енергоефективності визначила 23 місце з
25 по Україні.
Дослідження, проведені екологічними громадськими організаціями
Полтавської області в 2015 році, встановили, що одними з причин низького
рівня енергетичної безпеки міст, районів, громад, є:
- недостатня інформованість, відсутність знань у регіональних і місцевих
депутатів, представників виконавчої влади, в області енергетичної політики,
енергоменеджменту, що призводить до низької якості розроблювальних і
прийнятих програм та їх реалізацій;
- низький рівень організації обліку і моніторингу енергоресурсів в регіоні;
- структура управління багатоквартирними будинками, що не дозволяє
комплексно впроваджувати енергоефективні заходи;
- недостатні знання населення про сучасні технології, стандарти і правила
енергозбереження
та
енергоефективності
в
домогосподарствах,
багатоквартирних будинках;
- недостатній рівень розвитку громадянського суспільства, низький
потенціал або відсутність громадських організацій, що працюють в сфері
енергетики та енергозбереження;
застарілі
стереотипи
поведінкових
навичок
населення
в
домогосподарствах з використання енергоресурсів.
Реалізація даного проекту дозволить провести комплексні заходи,
спрямовані на часткове усунення причин, що впливають на низький рівень
енергозбереження і енергоефективності, впровадження новітніх технологій та
відновлювальних джерел енергії, і надасть змогу підвищити енергетичну
безпеку громад та їх енергетичну незалежність.
Пріоритетні напрямки проекту – співпраця з органами місцевого
самоврядування,
навчання
відповідальних
осіб,
популяризація
відновлювальних джерел енергії серед населення.
2.2. Цільова аудиторія проекту.
2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики
Представники органів місцевого самоврядування та державної влади,
депутати – не менше 6 міст, селищ, громад;
Голови ОСББ (управителі) – 1 місто.
Населення області – 13 районів, громад.
2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено
проектом (програмою, заходом).
Представники органів місцевого самоврядування та державної влади,
депутати – не менше 100;
Голови ОСББ (управителі) – не менше 200 .
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Населення області – не менше 10 000.
2.3. Мета та завдання проекту.
Забезпечення енергетичної незалежності та безпеки громад, шляхом
підвищення спроможності в реалізації проектів, програм, планів з
енергоефективності та енергозбереження.
2.4. Види діяльності та методи виконання проекту.
1. Проведення семінарів.
2. Проведення учбових заходів (навчальні семінари).
3. Проведення інформаційних заходів (виставки).
2.5. План виконання проекту :
Етап
реалі
зації
1.

2.

3.

Опис заходів та діяльності

Строк
викона
ння
4 місяці

Проведення семінарів з
представниками органів місцевого
самоврядування, державних
органів влади, депутатами по
впровадженню муніципального
енергоменеджменту – 6 заходів.
Організація та проведення
2 місяці
навчальних семінарів «Школа
управдома» згідно навчального
плану з підготовки
«Адміністратора-управителя
будинком».
Проведення інформаційних акцій з 4 місяці
популяризації альтернативних
джерел енергії

Результати
етапу

реалізації Відпові
дальна
особа
Ініціювання розробки
Гапон О.
місцевих програм, планів,
проектів з впровадження
енергозберігаючих та
енергоефективних заходів.
Отрмання знань та
навичок для управління
ОСББ та проведення
заходів з
енергозбереження.

Леванда
Л.

Ознайомлення з
практикою впровадження
альтернативних джерел
енергії (геліоколекторів,
сонячних електростанцій)

Гапон О.

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту
Очікуваний результат

Результативний
показник

Офіційні листи від ОМС про
допомогу в підтримці
ініциатив. Ініціювання ОМС
прийняття рішень, програм,
проектів планів.
Керуючі (управляючі) ОСББ
пройшли навчання, спроможні
керувати будинком та
проводити заходи з
енергозбереження.
Населення регіону ознайомлене
з альтернативними джерелами
енергії та їх застосуванням

Кількість листів,
ініційованих та прийнятих
рішень, звернень
Кількість надрукованих та
розповсюджених
методичних матеріалів.
Кількість осіб, що
пройшли навчання,
Кількість проведених
заходів (виставок).
Кількість розповсюджених

Спосіб визначення
результативного
показника та джерела
інформації
Листи, офіційні
документи, звернення.
Реєстри документів.
Списки учасників, фото,
анкети, методичні
матеріали.
Фото, публікації в ЗМІ,
соціальних мережах.
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інформаційних матеріалів

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту
(програми, заходу) із зазначенням способів та конкретних джерел
оприлюднення інформації:
- регіональні, місцеві ЗМІ – газети, телебачення;
- інтернет ресурси: сайти органів місцевого самоврядування, органів
державної влади, Громадської ради при ОДА;
- соціальні мережі.
2.8. Перспективи продовження проекту (програми, заходу) після
завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та
можливі джерела фінансування.
Актуальність проблем, що вирішуються проектом передбачає підтримку
з боку місцевих органів влади, приватних осіб та міжнародних організацій, що
підтримують проекти з енергозбереження в регіоні: міжнародні проекти
CLEEN, LINK Ukraine та інші.
2.9. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту (програми,
заходу) та розподіл обов’язків між ними.
№п\п
11

22
.

Назва
організації- Контактна особа
партнера
(ПІБ,
посада,
тел.)
ГО «Асоціація ОСББ
голова Леванда
м. Кременчука»
Людмила
Володимирівна
067-158-26-16
Полтавський
відокремлений
підрозділ
Національного
екологічного центру
України

в.о. голови Сокур
Микола Іванович
095-238-25-49

Форма
участі
та Примітк
обов’язки у межах и
проекту
Організаційнометодична
Організація та
проведення навчання
«Школи управдома»
Організаційно
-методична
Участь в організації та
проведення семінарів,
розробка методичних та
учбових
матеріалів.
Співпраця з ОМС

2.10. Персонал, залучений до реалізації проекту:
ПІБ
Гапон Олег Миколайович
Мхієш Людмила Іванівна
Скибляк Іван Васильович
Леванда Людмила
Володимирівна

Обов’язки у межах проекту (програми,
заходу)
Проведення інформаційних заходів, виставок
Підготовка методичних матеріалів
Проведення навчальних семінарів в
«Школі
управдомів»
Організація та методична підтримка «Школи
управдомів»
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Кошторис проекту (програми, заходу)
Назва статті витрат
на реалізацію
програми (проекту)

Розрахунок
витрат

Сума
коштів, очі
кувана від
організатору конкурсу
(грн.)

Сума
залучених
коштів
з
інших джерел
фінансування
(грн.)

Організація проведень семінарів
Видання брошур,
80 шт. х 125 грн. =
буклетів по впро10 000 грн.
вадженню
6 000
енергоефективних
заходів, створенню
ОСББ
Транспортні витрати
6 поїздок х 4 чол.
х 150 грн. = 3600
3 600
грн.
Представницькі
6 семінарів х 800
4 800
витрати
= 4800 грн.
Гонорари
6 семінарів х 4
чол. х 200 грн. =
4800 грн.
Разом по заходу:
6 000
8 400
Організація навчальних семінарів «Школа управдома»
Видання підручника
200 шт.х 60 грн. =
12 000
12 000 грн.
Представницькі
5 семінарів х
витрати
600 грн. = 3000
3 000
грн.
Гонорари
5 семінарів х
4 чол. х 200 грн. =
4000 грн.
Разом по заходу:
12 000
3 000
Проведення акцій з популяризації альтернативних джерел енергії
Видання буклетів по
2000 шт.х 2 грн. =
2 000
2 000
4000 грн.
Транспортні витрати
6 поїздок х 1000
6 000
грн. = 6000 грн.
Гонорари
6 семінарів х 4
чол. х 200 грн. =
4800 грн.
Разом по заходу:
2 000
8 000
Всього витрат по
20 000
19 400
проекту:

Голова ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»

Власний
внесок
організації
(грн.)

Загальн
а сума
(грн.)

6 000

3 600
4 800
4 800

4 800

4 800

19 200
12 000
3 000

4 000

4 000

4 000

19 000
4 000
6 000

4 800

4 800

4 800

14 800

13 600

53 000
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_______________________Сподін Ю.М.

Додаток 1 до Опису проекту (програми, заходу)
та кошторис витрат для його реалізації

Інформація про діяльність організації
Назва організації та організаційно-правова форма:
Громадська організація «Товариство охорони природи м. Кременчука»
Дата створення організації: 21.08. 2000 року
Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту:
Метою діяльності Товариства є розробка програм та проведення комплексу
заходів по збереженню та відтворенню сприятливого для життя оточуючого
природнього середовища, збереженню здоров'я народу України, здійсненні
просвітньої діяльності, захист екологічних прав громадян, участь в заходах по
охороні природи, раціональному використанню природних багатств, реалізації
екологічної політики України, сприяння розвитку творчої
ініціативи і
використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його
екологічних пріоритетів, виховання дбайливого відношення громадян до
природи в сфері виробництва і побуту.
Основними напрямками діяльності організації є:
а)
здійснення практичних природоохоронних заходів та їх фінансової
підтримки;
б) участі
у
виробленні
екологічної
політики
України,
удосконаленні природоохоронного законодавства і практики його реалізації;
в) здійснення просвітньої діяльності серед населення з метою виховання
суспільної екологічної свідомості;
г) попередження екологічних правопорушень, захисту порушених екологічних
прав громадян, здійснення громадського незалежного контролю в галузі
охорони навколишнього природного середовища.
Досвід діяльності організації з тематики проекту та результати такої
діяльності:
- Проведення досліджень з ефективності виконання регіональних та місцевих
програм з енергозбереження;
- Проведення досліджень в регіоні з питань стану енергоефективності та
енергозбереження комунальних закладів і населення;
- Проведення семінару-презентації по створенню дорадчо-консультативного
органу по розробці Плану дій сталого енергетичного розвитку в м.
Кременчуці;
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- Проведення семінарів, конференцій з представниками бюджетних та
комунальних підприємств, головами ОСББ по обліку енергоресурсів та
методів їх економії;
- Участь в організації інформаційного туру «Енергонезалежність – наша спільна
справа» в Полтавській області;
- Проведення ігрової анімації для дітей по економії енергоресурсів;
- Розробка, видання та розповсюдження соціальної реклами в багатоквартирних
будинках по темі енергозбереження;
- Долучення активної молоді регіону до участі в масових екологічних заходах, а
саме проведення «Кліматичного маршу» в м. Києві.
Досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх
двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:
№Назва

проекту
(програми,
заходу)
1 Міжнародна
1. програма
CLEEN:
Енергоефекти
вність,
створення
коаліцій на
місцях

Сума
фінансової
підтримки,
грн.
188 тис.
грн.

Джерела
фінансуван
ня

Період
виконанн
я

Короткий опис (3-4 речення)
програми, проекту, заходу

Європейсь
кий союз,
приватні
та
комерційні
структури,
благодійні
внески

1.Проведення базових
досліджень енергоспоживання в
2015.2016 регіоні.
2.Проведення інформаційних
заходів (семінарів, конференцій)
в регіоні.
3.Розробка, видання та
розповсюдження соціальної
реклами, методичної літератури.

Матеріально-технічна база
Організація має орендоване приміщення за адресою: Полтавська обл., м.
Кременчук, вул. І.Мазепи 8Б, оф. 6. Джерела фінансування – грантові кошти,
благодійні внески.
Організація для виконання завдань забезпечена офісною технікою:
Компьютери – 2 шт., багатофункціональний прилад (принтер, сканер, факс) – 1
шт., канцелярським приладдям, телефонним зв’язком та доступом до мережі
Інтернет.
Кадрове забезпечення
ПІБ
Сподін Юрій
Микитович
Гапон Олег
Миколайович
Мхієш
Людмила
Іванівна

Посада та основні Кваліфікація
обов’язки
у
організації
Голова товариства
спеціаліст
Керівник проектів з
енергозбереження
Спеціаліст проектів

магістр
державного
управління,
інженер
спеціаліст,
інженер

Досвід роботи (1-3 речення)
Лікар-гігієніст СЕС – 40 років
Голова ГО – 16 років
Керівник проектів в НДО – 1 рік.
Керівник підрозділу в комерційній
організації – 8 років
Інженер – 16 років
Спеціаліст проектів в НДО – 1 рік
Приватний підприємець – 9 років
Бухгалтер – 3 роки
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Кацун Марія
Євженівна

Бухгалтер

спеціаліст

Халімон
Олександр

Волонтер

спеціаліст

Досвід роботи –Бухгалтер,
головний бухгалтер – 20 років,
є досвід роботи з казначейськими
рахунками.
Інженер – 10 років

