З А Я В А
Я, Нурумов Валерій Жекевич, Голова Правління Громадської організації
«ВЕЛОПОЛТАВА», подаю для участі у конкурсі, що проводиться Департаментом
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, проект
«Електронні сервіси — це просто».
До заяви додаються:
1) копія свідоцтва про реєстрацію;
2) копія статуту (положення);
3) копія документа, виданого територіальним органом ДФС, про взяття на облік.
4) опис програми та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації)
програми, за формою, що затверджена організатором конкурсу;
5) інформація про діяльність ГО «ВелоПолтава», зокрема досвід виконання
(реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних
коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського
суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;
6) лист-підтвердження ***** про участь у проекті.
Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять
достовірну інформацію про громадське об’єднання.
Підтверджую, що громадське об’єднання ГО «ВЕЛОПОЛТАВА» готове та здатне
виконати проект «Електронні сервіси — це просто» у вказаний строк та в заявленому обсязі.
Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю використана
виключно для цілей, визначених зазначеним проектом (програмою, заходом) відповідно до
затвердженого організатором кошторису витрат.
Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.
28.07.2016

Нурумов В.Ж.

печатка
____________________________________________________
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Додаток 4 до наказу
від __________ № ___-Од
Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації
Дата реєстрації :
Реєстраційний номер :
Назва проекту (програми, заходу)
Назва інституту громадянського
суспільства, що подає проектну
пропозицію

29.07.2016
18
«Електронні сервіси — це просто»
Громадська організація «ВЕЛОПОЛТАВА»

Ціль та пріоритетне завдання, на
реалізацію яких спрямовується
проект (програма, захід)

Електронне урядування.
Залучення громадян до активного використання державних послуг і сервісів, які надаються в електронній
формі на державних і недержавних веб-порталах.

Цільова аудиторія проекту
(програми, заходу)

жителі Полтавської області

Юридична адреса організації

вул. Вузька, 2, кв. 10, м. Полтава, 36022

Фактична адреса організації

вул. Вузька, 2, кв. 10, м. Полтава, 36022

ПІБ керівника організації

Нурумов Валерій Жекевич

Тел.:

-

Моб. тел.:

066 883 6000

Факс:

-

E-mail:
Загальний бюджет проекту (у
гривнях)
Очікуване фінансування від
Організатора конкурсу (в гривнях)
Залучене фінансування (власний
внесок)
Терміни реалізації проекту
Адміністративно-територіальний
рівень реалізації проекту

velopoltava@gmail.com
31 905 ₴
20 000 ₴
11 905 ₴
Серпень–листопад 2016
Обласний
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1. Анотація
Проект спрямований на поліпшення якості інформації щодо використання державних
послуг і сервісів, які надаються в електронній формі на державних і недержавних вебпорталах, та збільшення кількості громадян, які активно використовують технології
електронного урядування в повсякденному житті.
Серед основних заходів налагодження контактів з громадськими закладами в кожному
районі для надання послуг доступу до сервісів електронного урядування та проведення на їх
базі семінарів-тренінгів для персоналу та жителів районів «Електронні сервіси — це просто».
Зазначені заходи дозволять жителям сіл, селищ і міст Полтавщини вивчити та
використовувати електронні послуги, які надають Міністерство юстиції, МВС, Пенсійний
фонд, Фіскальна служба, портали Державних послуг iGov, Публічних коштів, Відкритих
даних, Прозорро, Суспільство і влада тощо.
2. Опис проекту
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
На сьогодні державними та недержавними організаціям запущено в роботу низку вебпорталів державних послуг і сервісів, які дозволяють як звертатися напряму до органів влади
та самоврядування так і надавати зворотній зв’язок про їх дії чи бездіяльність. Однак низька
поінформованість населення про можливості таких ресурсів, низька комп’ютерна
грамотність і відсутність місць колективного доступу до електронних сервісів не сприяють
активному використанню технологій електронного урядування.
2.2. Цільова аудиторія проекту
2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики
Жителі районів Полтавської області різновікової категорії. Будуть охоплені діти,
молодь, особи середнього та похилого віку всіх районів області (загалом ).
2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено проектом
Не менше 100 жителів у кожному районі Полтавської області різного віку. Персонал
75 громадських закладів.
2.3. Мета та завдання проекту
Поширити знання про електронне урядування. Залучити громадян до активного
використання державних послуг і сервісів, які надаються в електронній формі на державних і
недержавних веб-порталах.
Завдання:
долучити жителів області до використання онлайн-сервісів;
створити на базі громадських закладів місця колективного доступу до сервісів
електронного урядування;
провести у 25 районах Полтавської області просвітницькі семінари з використанням
інформаційних технологій;
публікація в місцевих ЗМІ інформації про роботу державних і недержавних вебпорталів електронного урядування.
У рамках проекту планується провести не менше 75 заходів.
2.4. Види діяльності та методи виконання проекту
Семінари-тренінги про можливості електронного урядування.
Розповсюдження друкованої інформаційної продукції серед учасників семінарів.
Розміщення інформаційних плакатів у громадських закладах з доступом до мережі
Інтернет.
2.5. План виконання проекту
Етап реалізації

Опис заходів та діяльності

Строк
виконання

Результати реалізації етапу

Відповідальна особа
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Підготовчий

Основний

Заключний

Інформаційна кампанія для
підготування та залучення
учасників до програми

Серпень
2016

Виготовлення методичних
матеріалів, плакатів

Серпень
2016

Налагодження контактів з
громадськими
закладами
для надання послуг доступу
до сервісів електронного
урядування

Серпень–
листопад
2016

Не менше 3 закладів у
кожному
районі
розмістили
відповідні
плакати
та
надають
доступ
до
сервісів
електронного урядування

Проведення
семінарівтренінгів
«Електронні
сервіси — це просто» в
кожному районному центрі

Вересень–
листопад
2016

Публікація в місцевих ЗМІ
інформації
про
роботу
державних і недержавних
веб-порталів електронного
урядування
Підготування звіту.

Вересень–
листопад
2016

Не менше 15 учасників
кожного
семінару
отримали знання про
електронне урядування
та
залучилися
до
активного використання
держав-них послуг і
сервісів, які надаються в
електронній формі на
державних
і
недержавних
вебпорталах
Інформацію розміщено в
районних
друкованих
ЗМІ області

Листопад
2016

Громадськість і цільову
аудиторію
поінформовано про мету
проекту.
Забезпечено
інформаційні матеріали.

Підготовлено звіт до
ОДА про виконання
проекту та використання
коштів.

Беньковський С. Б.
Маслак С. С.
Шоно А. Г.
Беньковський С. Б.
Маслак В. М.
Володькина Л. В.
Беньковський С. Б.
Маслак В. М.
Володькина Л. В.
Горященко М. О.
Дорогань Н. Б.
Кулічковський Д. Р.
Сиваш О. В.
Донченко Т. Г.
Маслак В. М.
Беньковський С. Б.
Маслак С. С.
Кишинець О. М.

Беньковський С. Б.
Маслак С. С.
Шоно А. Г.
Маслак В. М.
Беньковський С. Б.

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту
Спосіб визначення результативного
показника та джерела інформації

Очікуваний результат

Результативний показник

Громадськість і цільову аудиторію
поінформовано про мету проекту.

Інформацію
розміщено
в
24
друкованих ЗМІ області, у 12
Інтернет-виданнях,
на
власній
сторінці в Facebook. Відео-сюжет по
обласному телебаченню.
Надруковано
75
плакатів,
625
інформаційних буклетів.
Жителів районів поінформовано про
місця
доступу
до
сервісів
електронного урядування

Моніторинг публікацій в ЗМІ.
Скан-копії публікацій. Архів
відео-сюжетів.

Близько 1125 часників семінарів
отримали відповідні знання та
зможуть поширювати інформацію про
державні послуги та сервіси, які
надаються в електронній формі на
державних і недержавних вебпорталах серед своїх друзів і
знайомих.
Жителів області поінформовано про
проведені заходи.
Проаналізовано результати проекту.

Списки учасників. Публікації в
ЗМІ. Фото-звіти.

Забезпечено
інформаційні
матеріали.
Не менше 3 закладів у кожному
районі
розмістили
відповідні
плакати та надають доступ до
сервісів електронного урядування
Не менше 15 учасників кожного
семінару отримали знання про
електронне
урядування
та
залучилися
до
активного
використання державних послуг і
сервісів,
які
надаються
в
електронній формі на державних і
недержавних веб-порталах
Інформацію розміщено в 24
друкованих ЗМІ області
Підготовлено звіт до ОДА про
виконання
проекту
та
використання коштів.

Накладні. Фото-звіт.
Списки
закладів.
учасників.

Відгуки

Моніторинг публікацій в ЗМІ.
Скан-копії публікацій.
Звіт.
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2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту:
про семінари-тренінги буде повідомлено в місцевих ЗМІ напередодні проведення
заходу в районі;
вся поточна інформація про реалізацію проекту поширюватиметься через сторінку
«Полтавська громада разом» і наших інформаційних партнерів у соціальній мережі Facebook;
буде створено 1 відеосюжет, присвячений реалізації проекту та показано на
обласному телебаченні.
2.9. Перспективи продовження проекту
Після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів ми
продовжимо діяльність у напрямку поширення обізнаності жителів області про державні
послуги та сервіси, які надаються в електронній формі на державних і недержавних вебпорталах, за рахунок коштів спонсорів і залучених партнерів.
2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту та розподіл обов’язків
між ними
№
з\п

1.

Назва організації-партнера

ГС «Полтавська громада»

Форма участі та
обов’язки у межах
проекту

Контактна особа
(ПІБ, посада, тел.)

Маслак В. М.

Примітки

Співорганізатор

2.11. Персонал, залучений до реалізації проекту
ПІБ

Нурумов В. Ж.
Маслак В. М.
Репало Ю. М.
Беньковський С. Б.
Володькина Л. В.
Горященко М. О.
Донченко Т. М.
Дорогань Н. Б.
Кишинець О. М.
Кулічковський Д. Р.
Маслак С. С.
Сиваш О. В.
Шоно А. Г.

Обов’язки у межах проекту (програми, заходу)

Адміністрування
Адміністрування
Організаційна робота. Проведення семінарів-тренінгів.
Організаційна робота. Проведення семінарів-тренінгів.
Організаційна робота. Налагодження контактів у районах.
Налагодження контактів у районах.
Налагодження контактів у районах.
Налагодження контактів у районах.
Організаційна робота. Проведення семінарів-тренінгів.
Налагодження контактів у районах.
Інформаційна робота. Проведення семінарів-тренінгів.
Налагодження контактів у районах.
Інформаційна робота

3. Кошторис проекту
Назва статті витрат
на реалізацію
програми (проекту)

Оренда
приміщення,
комірне
Послуги зв’язку
Оренда
транспорту
Канцелярські
витрати
Друк плакатів
Друк буклетів
Послуги
кейтерингу

Розрахунок витрат

Сума коштів,
очікувана від
організатору
конкурсу
(грн.)

Сума
залучених
коштів з інших
джерел
фінансування
(грн.)

Власний
внесок
організації
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

2 міс. × 1000 ₴
2 міс. × 3000 ₴

0,00

0,00

8000,00

8000,00

4 міс. × 300 ₴

0,00

0,00

1200,00

1200,00

10000,00

2000,00

0,00

12000,00

0,00

0,00

80,00

80,00

75 × 25 ₴
625 × 2 ₴

1875,00
625,00

0,00
625,00

0,00
0,00

1875,00
1250,00

25 × 300 ₴

7500,00

0,00

0,00

7500,00

20000,00

2625,00

9280,00

31905,00

24 × 500 ₴
4 міс. × 20 ₴

Всього витрат

____________________________________________________
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Додаток 1 до Опису проекту
Інформація про діяльність організації
Громадська організація «ВЕЛОПОЛТАВА» є громадським об’єднанням, яке створено
18.04.2012 р. з метою захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів
своїх членів, популяризації велоруху та велоспорту, а також розвитку велоінфраструктури,
спрямованої на підтримку та розвиток велотранспортного руху в містах області.
З метою здійснення суспільної діяльності і досягнення, зазначених у Статуті цілей і
завдань, Організація має право в межах чинного законодавства:
- Отримувати від органів державної влади та управлінь, органів місцевого
самоврядування інформаційну та матеріальну підтримку, необхідну для реалізації цілей і
завдань організації.
- Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі.
- Засновувати власні засоби масової інформації.
- Отримувати та використовувати цільові фінансові надходження, які вносяться
фізичними або юридичними особами, в тому числі і Міжнародними, на рахунок Організації
на реалізацію програм і проектів відповідно до умов цих пожертвувань і статутних цілей і
завдань.
- Популяризувати свою діяльність і символіку у встановленому законом порядку.
- Проводити масові заходи, в тому числі і громадянського змісту.
- Організовувати та проводити оздоровчі, екологічні, освітні та масові розважальні
заходи: конференції, семінари, тренінги, лекції, таборування, аматорські спортивні змагання,
експедиції, походи, рейди (безкоштовно, без мети одержання прибутку).
- Поширювати інформаційні матеріали з питань діяльності організації, державної та
місцевої політики.
Громадська організація є членом Громадської спілки «Полтавська громада»,
волонтери якої є кадровим потенціалом для забезпечення реалізації проектів.
Досвід діяльності організації в рамках співпраці з громадською спілкою «Полтавська
громада»: 55 волонтерських заходів з молоддю просвітницького та виховного характеру.
Досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років
за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:
Назва
проекту
(програми,
заходу)

Сума
фінансової
підтримки,
грн.

Співучасть
у
проекті
«Полтава
велосипедна
»

48 470 грн.

Джерела
фінансування

у рамках проекту
“Розвиток
велотранспорту
задля добробуту
громад”
за
підтримки
Європейського
Союзу
та
Європейської
федерації
велосипедистів.

Період
виконання

1 березня –
30
листопада
2015 року

Короткий опис
програми, проекту, заходу

Залучення
громади
міста
Полтави до розробки та
обговорення
Концепції
розвитку велосипедного руху та
облаштування
велоінфраструктури
міста
Полтава,
налагодження
співпраці з місцевою владою у
сфері
велосипедизації
та
збільшення кількості активних
велосипедистів
шляхом
популяризації велосипеда як
зручного
та
безпечного
щоденного
транспортного
засобу.
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Матеріально-технічна база
Громадська організація володіє 1 комп’ютером.
Громадська спілка розміщується в приміщенні, яке орендує за кошти спонсорів.
Наявні 2 комп’ютери та 2 багатофункціональні пристрої, планшет і камера,
підсилювач звуку з динаміком.
Кадрове забезпечення
ПІБ

Нурумов В.Ж.

Репало Ю.М.

Маслак В. М.

Банний А. Г.
Беньковський С. Б.

Володькина Л. В.

Галич В. Г.
Горященко М. О.
Данилевський І. М.
Денисенко М. І.
Донченко Т. М.

Дорогань Н. Б.
Завгородній В. Т.
Кишинець О. М.
Колесов С. В.
Корольова О. Г.

Посада й основні
обов’язки в організації

Кваліфікація

Голова Правління ГО Приватний
«ВЕЛОПОЛТАВА»
підприємець

Досвід роботи

Добре
розуміється
в
організаційній
роботі,
спілкуванні
з
людьми,
налагодження співпраці
заступник Голови
IT-спеціаліст
Знання комп’ютерних програм,
координація
розробки
та
впровадження
сучасних
програм
Виконавчий
Юридична,
Громадська активіст понад 2
директор
ГС економічна
та роки.
Виховна
робота
в
«Полтавська
педагогічна освіта
навчальних закладах.
громада»,
ідейна
Досвід
роботи
з
натхненниця,
казначейськими рахунками.
керівниця проектів,
бухгалтер
Волонтер, керівник Правозахисник.
Координатор правозахисту в
проектів
зоні АТО.
Писар
ГС Інженер-аналітик
Громадський
активіст.
«Полтавська
комп’ютерних
Державний службовець.
громада», помічник систем
керівника проектів
Волонтер, керівник Фермер
Відповідальна за культурнопроектів
масові заходи.
Координатор
співпраці
з
Чутівським районом.
Волонтер, керівник Фермер.
Координатор
співпраці
з
проектів
Голова
асоціації Миргородським районом.
фермерів.
Волонтер, помічник
Інформаційна робота серед
керівника проектів
населення Дублянщини.
Волонтер, керівник
Організаційна
робота
з
проектів
молоддю.
Волонтер, помічник
Відповідальний за господарське
керівника проектів
забезпечення.
Координатор,
Приватний
Організаційна
робота
з
керівник проектів
підприємець,
молоддю.
інженер
будівництва
Волонтер, помічник Приватний
Координатор
співпраці
з
керівника проектів
підприємець
Гадяцьким районом.
Волонтер, керівник Директор БО
Координатор роботи у медичній
проектів
сфері (з питань організації
госписів).
Волонтер, керівник Голова ГО «Рух Відповідальний за зв’язки зі
проектів
сміливих», майстер спортсменами.
спорту.
Волонтер, помічник Водій.
Організація
достачання
керівника проектів
допомоги.
Волонтер, помічник Кухар.
Організація збирання допомоги
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керівника проектів
Кулічковський
Р.
Маслак С. С.
Мороз В. Г.
Моторний Ю. С.

Д. Волонтер,
проектів

керівник

Волонтер, помічник
керівника проектів
Волонтер, помічник
керівника проектів
Волонтер, керівник
проектів

Наливайко В. Ф.

Волонтер,
проектів

Нечипорук Г. М.

Волонтер, помічник
керівника проектів
Волонтер, помічник
керівника проектів
Волонтер, керівник
проектів

Павлова Р. В.
Сиваш О. В.

керівник

Супрун В. І.

Волонтер,
проектів

Ткаченко А. М.

Волонтер, помічник
керівника проектів
Волонтер, помічник
керівника проектів

Шоно А. Г.

керівник

військовикам у Полтавському
районі.
Душпастир.
Відповідальний за духовнопросвітницьку роботу.
Координатор
співпраці
з
Кобеляцьким районом.
Приватний
Інформаційна
робота
в
підприємець
соціальних мережах.
Приватний
Організація
достачання
підприємець, водій. допомоги.
Правозахисник.
Організація
юридичного
Приватний
супроводу та консультування
підприємець.
населення.
Організація
достачання
допомоги.
Координація роботи з ЖКГ.
Приватний
Інформаційна робота серед
підприємець.
населення Левади.
Інформаційна робота серед
населення Садів.
Голова
ГО Координатор
зв’язків
з
«Гадяцька народна Гадяччиною.
рада»
Медичний
Відповідальний за зв’язки з
працівник,
військовиками.
військовик
Інформаційна робота серед
населення Полтави.
Приватний
Робота в соціальних мережах.
підприємець

