
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ЄДНІСТЬ ГРОМАДИ – 
ЗАМОЖНЕ СЕЛО

Звітуємо про зроблене, плануємо майбутнє

Громадська організація 
«Єдність громади – 

заможне село»: 
ХТО МИ ТАКІ

Ми – команда волонтерів, які працюють на 
благо громади сіл Віта-Поштова та Юрівка 
(Київська обл.)

Нас об’єднує віра в те, що саме ЛЮДИ є го-
ловними РУШІЯМИ та ТВОРЦЯМИ ЗМІН 

А зміни – починаються з нас самих. Чим 
більше людей буде робити добро за велін-
ням серця, а не шукаючи вигоди – тим швид-
ше змінюватиметься наше життя на краще. 

НАША КОМАНДА
Правління: 
Голова Правління – Гліб Лісовський 
Члени Правління: Алла Соловйова та Оксана 

Бутрина
Актив: 
 Вадим Кулеш – розвиток молоді 
 Євгенія Кубах – стратегічні комунікації 
 Наталя Сикаль – юридичний супровід 
 В’ячеслав Фурист – інформаційні комунікації 
 Денис Драговоз – збір коштів та інших ресур-

сів, допомога у організації подій

НАГЛЯДОВА РАДА
Вадим Содоль, бізнесмен
Катерина Зінов’єва, журналіст
Ірина Ніколенко, працівник міжнародної ор-

ганізації IREX, фахівець з питань розвитку громад

Звітність –  невід’ємна частина діяльності будь-якої 
організації. Без звітності –  нема довіри. Без довіри –  
діяльність втрачає зміст.

При нульовому чи мінімальному фінансуванні на-
шій громадській організації вдалося чимало зробити. 
Яким чином вдалося? Завдяки волонтерській пра-
ці всіх членів нашої команди. Так, близько 85% вар-
тості проектних витрат покривалось саме за рахунок 
волонтерської праці наших активістів. Це є внеском 
нашої Громадської організації в посилення можли-
востей громади та місцевої влади для реалізації со-
ціально-значущих проектів громади.

Але головним нашим досягненням вважаємо ство-
рення команди однодумців. Сподіваємось, що одного 
часу –  вся громада стане єдиною командою однодум-
ців. Недарма кажуть, що «Виживають СИЛЬНІШІ, 
а процвітають –  ЗГУРТОВАНІ».

Організаційний розвиток.
З серпня 2017 р. наша ГО почала працювати як 

ФОНД Громади в рамках всеукраїнської мережі Фон-
дів громад України ІСАР «Єднання» (ми внесли змі-
ни та перереєстрували Статут організації, створили 
Правління та Наглядову раду). Створення Фонду гро-
мади дозволяє акумулювати кошти від мешканців, 
місцевого бізнесу, зовнішніх донорів, тощо, та спря-
мовувати ці кошти для фінансової підтримки громад-
ських ініціатив місцевих мешканців.

Підвищили свою кваліфікацію в громадській 
сфері, що підвищило ефективність нашої роботи.

Члени команди взяли участь в 12 тренінгах, Фору-
мах, школах, де пройшли інтенсивне навчання щодо 
діяльності в громадській сфері.

Вивчили думку громади.
Розробили «Анкету мешканця громади» та прове-

ли опитування громадської думки 154 мешканця сіл 
Віта-Поштова та Юрівка, які дали відповіді на 12 най-
важливіших питань щодо їхнього бачення проблем та 
шляхів розвитку громади (квітень-липень).

Заклали основи стратегічного розвитку громади.
Провели одну підготовчу Сесію (18 березня) та 

одну робочу Сесію (28 травня) з навичок Стратегіч-
ного планування в громаді за участі експертів ГО ICA 
Ukraine (в співпраці з Віто-Поштовою сільською ра-
дою).

Результати:
Були визначені першочергові задачі та напрямки 

розвитку громади.
Створено команду активістів, які розпочали свою 

роботу як команда «Агентів змін» в рамках ГО «Єд-
ність громади –  заможне село» за наступними на-
прямками:

• Інформація та комунікація
• Інфраструктура та благоустрій, безпека громади
• Розвиток підприємництва та соціального парт-

нерства

 
Напрямок: 

ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

1. Розпочато розробку універсального Інформа-
ційного порталу громади, який надаватиме різно-
манітні інформаційні послуги з тих питань, які цікаві 
мешканцям громади.

Зокрема, вже створено та запущено в роботу:
• Календар подій громади.
Кожного дня він наповнюється актуальними поді-

ями про графік вивозу сміття, святкові заходи, роботу 
гуртків, спортивні події, та багато іншої цікавої інфор-
мації.

• SMS-розсилка –  як новий канал комунікації для 
тих, хто не користується Інтернетом

2. Проект «Клуб Комп’ютерних Технологій» для 
оволодіння комп’ютерними навичками для всіх 
охочих в громаді.

Людмила Мельник в Юрівській бібліотеці та Тетяна 
Пацьора в бібліотеці Віти-Поштової створили по два 
обладнаних комп’ютерних навчальних місця, а наші 
волонтери допомогають оволодіти комп’ютером чи 
навчать працювати з сучасними гаджетами.

3. Провели тренінг «Інструменти електронного 
врядування для територіальних громад» (Головний 
організатор ГО “Інститут Громадянського Суспільства”, 
співорганізатори –  Віто-Поштова сільська рада, Бояр-
ська міська рада (9 лютого). Захід відвідало близько 
40 представників органів місцевого самоврядування 
та громадських організацій в Київський області.

4. Створили майданчики в соціальних мережах 
та обмінювалися інформацією

• Сторінка ГО «Єдність громади –  заможне село» 
https://www.facebook.com/villageNGO/

• Група Social HUB на FB https://www.facebook.
com/groups/1733358933594455/

• Група «Сусідська варта» в сільських громадах»
https://www.facebook.com/groups/1517838424960400/

• Проектна група https://www.facebook.com/

groups/1755320064736748/

• Група «Соціальна лабораторія» https://www.
facebook.com/groups/SocialLaboratory/

Напрямок: 
ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ

1. Провели Круглий стіл «Утилізація сміття в ма-
лих громадах» (2 вересня 2017 р.). Участь взяло 

більше 30 представників місцевих органів влади, ко-
мунальних підприємств, очільники сусідніх громад, 
представники компаній з сортування та переробки 
сміття, експерти, громадські активісти.

Відео-трансляція Круглого столу зібрала близько 
однієї тисячі переглядів в Інтернеті.

2. Закуплено та розміщено три комплекти інфор-
маційно-освітніх матеріалів (постери) та три комп-
лекти урн для роздільно збору сміття, які встановле-
но у приміщенні сільської ради (напроти бібліотеки) с. 
Віта-Поштова, у приміщенні амбулаторії у с. Юрівка та 
в Юрівській ЗОШ.

3. Виграний грант від БФ «Кожен може», на ко-
шти якого виготовили чотири комплекти урн (по три 
секції кожен) для роздільного збору сміття на суму, які 
планується встановити навесні 2018 р.

РІЧНИЙ ЗВІТ 
ГО «ЄДНІСТЬ ГРОМАДИ –  ЗАМОЖНЕ СЕЛО» 

ЗА 2017 РІК
*Переглянути повний текст звіту можна на сторінці ГО «Єдність громади –  заможне село» у Фейсбуці
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4. Проект «Кожному кутку –  по вказівнику». Зі-
брали кошти (12858 грн.) та виготовили 25 вказівни-
ків (в партнерстві з ГО «Сіверка»), які встановлено на 
центральних дорогах с.Віта-Поштова та Юрівка.

5. Зібрано кошти для виготовлення екологічного 
стенду «Ліс –  це не смітник». Всього зібрано дві тися-
чі чотириста грн. В 2018 р. стенд буде виготовлено та 
встановлено біля Юрівської ЗОШ.

6. Зібрали 13337 грн. та закупили проектор для 
сільського клубу, внаслідок чого запрацював сіль-
ський кінотеатр

Напрямок: 
БЕЗПЕКА ГРОМАДИ

1. Розробили та надрукували листівки, присвяче-
ні роботі ГФ «Віта-Захист». Інформаційні матеріали 
розповсюджено в громаді.

2. Взяли участь в громадському обговоренні про-
блем безпеки (представники сільради, депутати, чле-
ни Громадського формування Віта-Захист, нашої ГО 
«Єдність громади –  заможне село») з представниками 
Києво-Святошинської РДА, а також керівництвом Ки-
єво-Святошинського відділу поліції (6 грудня 2017 р).

3. Започаткували проект «Сусідська варта»:
• Провели перший в Україні тренінг «Сусідська 

варта» в сільській місцевості (спільно з міжнарод-
ною організацією IREX та проектним офісом при 
МВС у співпраці з Віто-Поштовою сільською радою 
(16 грудня 2017 року), який відвідало 35 учасників. 
Організували відео-трансляцію тренінгу, яка сумарно 
зібрала 1190 переглядів в Інтернеті.

• Надали інформаційне сприяння створенню трьох 
сусідських вайбер-спільнот «Сусідська варта».

• Вручили першу вуличну табличку «Тут діє сусід-
ська варта» та індивідуальні наклейки на будинки для 
15 будинків по вул.Кооперативній (с.Юрівка), які пер-
шими само-організувались у SOS-вайбер-спільноту.

• Розпочали підготовку пакету інформаційно-
освітніх матеріалів на тему «Безпека громади –  справа 
спільна».

Напрямок: 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

1. Заснували Проект ХАБ соціального партнер-
ства, в рамках якого:

• Провели економічну гру «Cash flow» для мо-
лоді, яка у майбутньому прагне стати підприємцями 
(8 липня 2017 р.)

• Проведено Семінар для підприємців-початків-
ців з розвитку підприємницьких навичок для наших 
місцевих майстрів та майстринь (16 травня), який зі-
брав разом власника равликової ферми, виробників 
кондитерських виробів, крафтових соусів, іграшок та 
сувенірів, тощо.

• Розробляється Інтернет Каталог місцевих това-
рів та послуг «VitaU»

ЗАЛУЧИЛИ В ГРОМАДУ НАЙКРАЩИХ ПАРТНЕРІВ
1. Розпочато обговорення ідеї зі створення на 

території громади демонстраційного майданчику 
з альтернативної енергетики з представниками ГО 
Центр Екологічних Ініціатив «Екодія» та Реанімацій-
ного пакету реформ

2. Міжнародна молодіжна організація YMCA-
Київ –  регулярно проводяться Ігротеки для дітей 
«Знай свої права» та регулярні майстер-класи для ді-
тей шкільного віку на базі Юрівської бібліотеки.

Це –  майже 280 годин волонтерської праці партне-
рів з YMCA (31 майстер-клас х 3 волонтери х 3 години)

Охопленння –  більше 30 дітей, в т. ч. з багатодітних 
та неповних сімей.

ОБ’ЄДНУВАЛИСЬ З ОДНОДУМЦЯМИ
Провели перше засідання Клубу Агентів змін 

у форматі «Welcome-party!», де презентували нашу 
діяльність, нашу команду, наше бачення розвитку 
громади, наші вже реалізовані та майбутні проекти 
(21 листопада).

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ в ГОЛОВНИХ ПОДІЯХ ГРОМАДИ
• Участь у суботнику по висадці дерев у парку Чу-

мацький шлях (весна 2017 р.)
• Участь у святкуванні 900-річчя с. Віта-Поштова та 

фестивалі «Сонцеслав» (16 вересня 2017 р.)
• Участь в суботнику 25 листопада по прибиранню 

Юрівського лісу (молодь з «Соціальної лабораторії»)

ЗАКЛАЛИ ЗАСАДИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

1. Взяли участь в україно-польській конферен-
ції «Влада, громада, бізнес», яку за підтримки Isar 
Ednannia організував наш партнер Фонд громади м. 
Василькова ГО «Альянс добрих справ» (19–20 травня), 
де пізнавали кращий досвід співпраці влади, громади 
та бізнесу польського міста Томашів-Любельський.

2. Брали участь в організації візиту до нашої гро-
мади делегацій з двох польських громад Старе 
Бабіце та Длуге Сьодло (15–17 вересня), в співпра-
ці з Віто-Поштовою сільською радою. Домовились 
про налагодження контактів та партнерських обмінів 
в 2018 р.
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ПРАЦЮВАЛИ З МОЛОДДЮ
Заснували «Соціальну Лабораторію» (липень 

2017 року) з метою об’єднання молоді в дружне коло 
для всебічної підтримки та допомоги в реалізації їх 
ідей.

1. Команда «Соціальної Лабораторії» брала участь 
у різного роду тренінгах та конференціях:

• Відкритий тренінг «Тайм-менеджмент» (6 серп-
ня, 2017)

• Тренінг –  Міжнародний досвід для «Молодіж-
них банків ініціатив» (ІСАР «Єднання»)

2. Проект «Free Wi-Fi» на стадіоні “Патріот” (с.Віта-
Поштова)

Організували благодійний розіграш призів для 
членів громади та зібрали 5760 грн. Безплатний Ін-
тернет на стадіоні працює!

3. Проект «Благодійний тиждень по збору втор 
сировини».

4. Проводились регулярній зустрічі з молоддю 
протягом останніх 3 місяців, кожної п’ятниці, о 19–00, 
щоб почути їх думки та допомогти в реалізації їх ідей 
(адреса –  вул.Боярська,4).

5. Подано пропозицію до КМДА щодо виділення 
коштів на створення молодіжного осередку (офісу) 
в с. Віта-Поштова (в рамках планування стратегії роз-
витку Київської обл. на період 2018–2020 рр.)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГО «ЄДНІСТЬ 
ГРОМАДИ – ЗАМОЖНЕ СЕЛО» 2017

НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2017 РІК

ДЖЕРЕЛО НАДХОД-
ЖЕНЯ

Приватні особи благодійні внески 20576,00

Підприємці благодійні внески 38000,00

Грантова підтримка 11452,00

Залишок попередніх років 44777,00

ЗАГАЛОМ 114805,00

ВИТРАТИ ЗА 2017 РІК

СТАТТЯ ВИТРАТ ВИТРАТИ

Придбання проектору Epson 13337,50

Баки для роздільного збору сміття 19700,00

Вуличні вказівники 12850,98

Меблі для офісу 4500,00

Wi-Fi обладнання для стадіону 5760,00

Поліграфія 6800,00

Канцтовари 811,00

Відрядження 5200,00

Бухгалтер 19640,00

Податки 3071,52
Орг.витрати  
(витратні матеріали, послуги 
банку) 8818,56

Залишок 14315,44

ЗАГАЛОМ 114805,00

Подяка небайдужим членам громади, 
які власними коштами допомогли 

відбутись проекту «Кожному кутку по 
вказівнику», а саме:

• Тимченко Іван Григорович – 100 грн
• Кулеш Вадим Юрійович – 100 грн.
• Глушаниця Володимир – 300 грн.
• Родина Глушаниць – 300 грн.
• Соловйова Алла Олександрівна – 1000 грн
• Цибух Валерій Іванович – 550 грн
• Ходякова Альона – 300 грн.
• Смірнов Олександр – 300 грн
• Холод Едуард – 300 грн.
• Шульган Дмитро Юрійович – 1100 грн
• Шеметилло Анна – 700 грн.
• Денисевич Ігор 500 грн. 
• Драговоз Денис 500 грн. 
• Сунак Ігор 300 грн.
• Полянчиков Микола 300 грн. 
• Фурист Вячеслав – 1000 грн
• Ісаєнко Денис – 550 грн.
• Случевський Максим – 570 грн.
• Марненко Ігор – 550 грн.
• Резчиков Геннадій – 300 грн.
• Ігор Волінський – 1000 грн
• Пісковець Олексій – 650 грн.
• Чміль Владислав – 1000 грн.
• Зубченко Ірина – 200 грн. 
• Содоль Вадим – 1200 грн.
• Дякуємо всім учасникам благодійної акції по 

збору коштів на «Free Wi-Fi» на стадіоні “Патріот”, 
щедрим благодійникам – Яворенку Андрію Петрови-
чу та В’ячеслав Фуристу, а також нашим спонсорам, 
які надали призи для благодійного розіграшу призів – 
Лілія Гонгалова, Володимир Іваненко, Ірина Конон-
чук, Тетяна Захлєбаєва, Анна Снігир, Яна Донченко, 
Альона Коваленко, ОксанаБутрина, охоронній ком-
панії Перун, Інституту фізіології рослин і генетики 
НАН України, компанії Сингента, представникам 
медової ярмарки, Українська трикотажна фабрика 
SkaSka. Крім того, дякуємо Олені Костинській за під-
ключення Wi-Fi до власної електромережі та оплату 
за витрати на електроенергію, а також Інтернет про-
вайдеру Maxіmum – за особливі умови співпраці для 
Wi-Fi. 

• Дякуємо Сергію Іванчуку за технічне забез-
печення тренінгу з електронного врядування

• Дякуємо Людмилі Мельник (зав. Юрівської 
бібліотеки) за її волонтерський внесок по організації 
роботи УMCA з дітьми. 

• Дякуємо Роману Золотаревському (Садовий 
Центр «Єва») за чудовий майданчик для проведення 
зустрічі Клубу Агентів змін

Особлива подяка – нашому СОЦІАЛЬНОМУ ІН-
ВЕСТОРУ РОКУ – Сергію Артеняну за регулярну фі-
нансову підтримку статутної діяльності нашої ГО.

Оголошуємо про старт 
ЗИМОВО-ВЕСНЯНОГО 

БЛАГОДІЙНОГО МАРАФОНУ 
«Фонд Громади –2018».

Добре, коли в громаді, окрім бюджету сільської 
ради, є ще й «Громадська Скарбниця», яку члени 
громади наповнюють своїми благодійними внеска-
ми, і якою громада може розпоряджатися відповідно 
до своїх нагальних потреб.

Такою «Громадською Скарбницею» став Фонд 
Громади, створений минулого року в рамках ГО 
«Єдність громади –  заможне село». З Фонду грома-
ди місцеві мешканці можуть отримати фінансування 
(міні-гранти) на реалізацію їхніх ідей. Вимога до ідей 
одна: ідеї повинні реально працювати на покращен-
ня якості життя наших мешканців –  чи то окремої ву-
лиці, чи кутка, чи села, чи всієї громади.

УВАГА: З метою допомогти мешканцям реалі-
зувати їхні соціально-значущі проекти, які дадуть 
поштовх для соціально-економічного розвитку гро-
мади сіл Віта-Поштова та Юрівка в 2018 р. –  оголо-
шуємо про старт ЗИМОВО-ВЕСНЯНОГО БЛАГОДІЙ-
НОГО МАРАФОНУ «Фонд Громади –2018».

Наші очікування: зібрати щонайменше 200 тис. 
грн.

На що підуть зібрані кошти?

1. На фінансову підтримку мешканців громади 
для реалізації їхніх соціально-важливих ідей (роздача 
міні-грантів). Відбір ідей буде відбуватись публічно, 
на конкурсних засадах.

Загальний бюджет 
для міні-грантів –  100 000 грн.

2. На фінансування реалізації програм ГО «Єд-
ність громади –  заможне село» за напрямками:

• Інформація та комунікація (продовження роботи 
по створенню універсального порталу громади, Про-
ект «Мобільний мікрофон», тощо).

• Інфраструктура та благоустрій (інформаційно-
просвітницька діяльність з населенням щодо дотри-
мання правил благоустрою, сортування сміття, впро-
вадження енергоефективних та енергозберігаючих 
рішень, тощо).

• Безпека громади –  проект «Сусідська варта» (ін-
формаційно-просвітницька діяльність з населенням 
щодо підтримки громадської безпеки та профілакти-
ки правопорушень, підтримка сусідських самооргані-
зованих груп, тощо).

• Підтримка розвитку місцевого підприємництва, 
зокрема –  створення соціальних підприємств (де не 
менше 20% від прибутку передається у Фонд грома-
ди).
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4 ні т  рома   замо не ело

Замовник: 

ГО «Єдність громади – 
заможне село»

Адреса замовника: вул.Боярська, 4, С.Віта-Поштова Києво-Святошинського району 
Київської області, 08170

Тел: 098-187-12-34; е-пошта: egzsvp@gmail.com
Розповсюджується безкоштовно

Віддруковано: ТОВ «ПКЛ», 
м.Вінниця, вул.Чехова 12а, 

тел: (0432)55-63-97. Зам:185501
Тираж: 2000 примірників

• Робота з молоддю (проекти Соціальної лабо-
раторії –  створення Молодіжної Ради, Молодіжного 
Банку Ініціатив, тощо).

Види діяльності –  флеш-моби, арт-фестиваль «Пе-
ретворимо сміття на арт-об’єкт», суботники, конкурси, 
Круглі столи, Робочі групи, громадські обговорення, 
соціологічні опитування, ярмарки місцевих майстрів, 
тощо.

Загальний бюджет для реалізації 
програм –  100 000 грн.

Хто може долучитись до марафону?

Всі небайдужі –  представники місцевого бізнесу, ак-
тивні мешканці, будемо вітати і внески від місцевого 
бюджету (у форматі «соціальне замовлення»). Крім того, 
будемо шукати грантові кошти від зовнішніх донорів.

Як будуть витрачатись зібрані кошти? 

В рамках Статутної діяльності, прозоро та підзвітно 
громаді (під контролем Наглядової Ради).

Важливі контакти, що 
допоможуть врятувати здоров’я, 

життя або вберегти майно.
Збережіть їх!

ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ

Вдень з 9.00 до 21.00:

Громадське формування «Віта-Захист»
(067) 769–20–65

Дільничний поліцейський інспектор 
(Шевчук Віталій Віталійович)

(093) 77–55–122

Вночі з 21.00 до 5.00:

Громадське формування «Віта-Захист»
(068) 170–43–91

Цілодобово:

Поліція (кол-центр)- 102;

Поліція (прямий) (044) 406–07–83 
(Боярка)

Державна служба надзвичайних 
ситуацій (колишня «пожежна»):

- 101 або (045) 98–4–05–32

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Швидка медична допомога:
- 103 або (045) 98–68–103

Амбулаторія с.Юрівка: (045) 98–32–616

ФАП с.Віта-Поштова: (045) 98–32–625

Служба газу: 

104 або (045)-98–4–02–31

«Київобленерго»: 
кол-центр (на випадок відключення 

електропостачання:

(044) 459–07–40

Віто-Поштова сільська рада 
(044) 251–07–06, vita-p1@ukr.net

Вивезення сміття (КП “Віта”) 

(068) 847–57–07

Щоб поповнити Фонд громади –  перекажіть кошти зручним для вас способом 
на Р/р 26004052608031 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, 

МФО 300711, ЄДРПОУ 39334305. 
Призначення платежу –  «Благодійний внесок на статутну діяльність 

ГО «Єдність громади –  заможне село».

ПРИМІТКА. Минулого року рахунок Фонду громади поповнили своїми внесками більше 180 небайдужих 
представників місцевого бізнесу та активістів, які стали учасниками різних благодійних акцій нашої ГО (бла-
годійні розіграші призів, благодійна скринька, збір через соціальні мережі, тощо). Розмір внесків коливався 
від разових внесків в розмірі 20 грн –  до 2000 грн регулярної щомісячної допомоги.

*Більш детальна інформація про надходження та витрати –  див. Річний Звіт на стор. ГО «Єдність 
громади –  заможне село» у Fb.


