
Підсумковий звіт 
про виконання проекту 

Благодійним фондом «Пані» 

Проект виконано відповідно до Договору з 
Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 

від 04.09. 2017 року № 287/02.02.01-34/02/17 

«Фестиваль неформальної освіти дорослих» 

1. Перелік та опис завдань, фактично виконаних у рамках 
проекту та їх співвідношення із запланованими завданнями. 

Завдання" проекту: 
проведення Першого Миколаївського «Фестивалю неформальної освіти 

дорослих»; 
-визначення проблемного поля неформальної освіти дорослих та пошук 

ефективних шляхів їх вирішення; 
- укладання каталогу провайдерів неформальної освіти дорослих 

Миколаєва; 
- забезпечення засвоєння членами територіальної громади можливостей 

та механізмів участі в управлінні містом та формуванні міської політики: 
порядок проведення громадських слухань, зборів за місцем проживання, 
подання електронних петицій та інше; 

- запровадження та розвиток в діяльності громадських організацій 
нових напрямків роботи, в тому числі громадянської освіти; 

- презентація міських програм та проектів, спрямованих на 
неформальну освіту дорослих, включно з громадянською складовою; 

- залучення активних громадян до участі у вирішенні проблем 
неформальної освіти дорослих; 

- формування громадянської свідомості та позиції мешканців міста в 
конструктивному вирішенні актуальних його питань; 

- знаходження партнерів для співпраці та реалізації подальших спільних 
проектів і діяльності. 

№ 
з/п 

Заплановані заходи проекту Фактично виконані заходи в рамках 
проекту 

1 1. Створення творчої групи проекту. 
2. Розробка плану реалізації 
проекту. 

1. Створено творчої групи проекту. 
2. Розроблено план реалізації проекту. 
3. Презентація проекту громадськості. 



3.Презентація проекту 
громадськості. 

2 Збір та систематизація 
інформаційних матеріалів про 
неформальну освіту дорослих. 

Збір та систематизація інформаційних 
матеріалів про неформальну освіту 
дорослих у Миколаєві. 

3 Проведення «Фестивалю 
неформальної освіти дорослих» 

Проведено Першого Миколаївського 
Фестивалю неформальної освіти 
дорослих. 

4 Підведення підсумків проекту. Підведено підсумки проекту 

2. Заходи та діяльність в рамках проекту у звітному періоді: 
№ 
з/п 

Заходи/діяльність в рамках 
проекту (форма їх 
організації) 

Місце 
проведення 

Кількість 
учасників 

Термін 
проведення 

Відповідальна 
особа 

1 Інформаційна кампанія Миколаїв 9 3 10.08.2017 
Р-

Пєхота О.М., 
Прасол Н. О. 

2 Фестиваль неформальної 
освіти дорослих 

Миколаївський 
академічний 
художній 
російський 
драматичний 
театр 

175 03.09.2017 р. Пєхота О.М., 
Прасол Н. О. 

Фактично досягнуті результативні показники виконання проекту та 
їх співвідношення із запланованими результативними показниками). 

- проведення Першого Миколаївського «Фестивалю неформальної 
освіти дорослих», який визначив проблемне поле з неформальної освіти 
дорослих та пошук практичних шляхів їх вирішення громадою -100% ; 

- укладено каталог провайдерів неформальної освіти дорослих 
Миколаєва - 100%; 

- підвищено рівень професійної компетентності провайдерів з 
неформальної освіти дорослих - 90%; 

- формування громадянської свідомості та позиції мешканців міста в 
конструктивному вирішенні актуальних його питань - 100%; 

- залучення громадян до участі в різних формах неформальної освіти 
дорослих - 100% ; 

- засвоєння членами територіальної громади можливостей та механізмів 
участі в управлінні містом та формуванні міської політики (порядок проведення 
громадських слухань, зборів за місцем проживання, подання електронних 
петицій та інше) - 100%; 



- презентація існуючих міських програм та проектів, спрямованих на 
неформальну освіту дорослих, в тому числі з громадянською складовою -
100%; 

- запровадження та розвиток в діяльності громадських організацій 
напрямків роботи з неформальної освіти дорослих, в тому числі з 
громадянською складовою - 100%; 

- встановлення між учасниками Фестивалю партнерських стосунків для 
об'єднання зусиль в реалізації спільних соціальних проектів Миколаєва -
100%. 

4. Кількість представників цільової аудиторії проекту, фактично 

охоплених в процесі виконання проекту та її співвідношення із 

запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії. 
Цільова група проекту - громада м. Миколаєва: 

-провайдери та тренери НОД - 44, 
- представники громадських об'єднань -107, 
- волонтери-10, 
- помічники депутатів та депутати-2, 
- зацікавлені держслужбовці-7. 
Запрощені учасники: 
-представники Центрів ОД України -5. 

5.Оцінка рівня зацікавленості та задоволеності потреб цільової 
аудитори, на яку спрямовувався проект 

Рівень зацікавленості та задоволення потреб цільової аудиторії достатньо 
високий, особливо серед провайдерів з неформальної освіти дорослих, 
представників громадських об'єднань, громади м. Миколаєва. 

Реалізація проекту переконала, що провайдерам з неформальної освіти 
дорослих необхідно об'єднатися і виробити концепцію та програму з розвитку 
неформальної освіти дорослих, внести до міської програми «Освіта» пункти 
про неформальну освіту дорослих відповідно до прийнятого Закону України 
«Про освіту» 
6. Перелік партнерів реалізації проекту, їх назва, адреса, контактний 
телефон, факс. 
Назва організації партнера Контактна особа 

(П.І.Б., посада, тел..) 
Форма участі та 
обов'язки в межах 
проекту 

Українська асоціація 
освіти дорослих 

Лук'янова Л. Б., 0503318287, 
голова 

Інформаційна 
підтримка 

Клуб сталого бізнесу (м. 
Бурштин) 

Бабій О. Я., 0673437138, 
директор 

Запрошений 
учасник 

Миколаївський Ващиленко А. М., Участь у 



Регіональний Центр 
Підтримки Бізнесу 

0672340677,виконавчий 
директор 

проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Економічна 
компетентність» 

Южна- Бізнес-Школа Євсєєв В. Б., декан 
0503184306 

Участь у 
проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Перспективні 
фінансові 
технології», 
« Безпека людина 
у великому місті» 

Миколаївська обласна 
громадська організація 
«Асоціація сприяння 
самоорганізації 
населення» 

ЗолотухінаТ. В., експерт Участь у 
проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Громадянська 
освіта» 

Молодіжний фонд «Новий 
вибір» 

Раку О. О., 0683808345, 
голова 

Участь у 
проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Економічна 
компетентність» 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Ваш представник» 

Віштал Л . В , 0997357410, 
юрист 

Юридичний 
супровід 
Участь у 

проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Громадянська 
освіта» 

Клуб жінок-художниць 
Миколаєва, 
Миколаївська обласна 
організація Національної 
спілки майстрів народного 
мистецтва 

Сенкевич С. Ф., 0994248492, 
голова 

Лістунова Л. О., 
0512 399219 

Участь у 
проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Культура і 
мистецтво 
кожному 
миколаївцю» 



Обласний музей 
«Старофлотські казарми» 

Чернявський В., заступник 
директора з науки, 
0502166438 

Участь у 
проведенні 
Фестивалю з 
напрямку 
«Культура і 
мистецтво 
кожному 
миколаївцю» 

Миколаївський 
політехнічний коледж 

Каушан Т. М., керівник 
методичного об'єднання з 
інформаційних технологій 

Підготовка 
волонтерів. 

7. У разі невиконання проекту (заходу) у повному обсязі або частково, 
зазначаються причини цього. 

8. Висвітлення реалізації проекту (заходу) у ЗМІ та мережі Інтернет: 

№ 
з/п 

Назва ЗМІ 
або інтернет-
ресурсу 

Рівень 
розповсюдження 
(всеукраїнський, 
обласний, 
місцевий, 
районний) 

Назва публікації 
(програми) 

Дата публікації (ефіру)/ 
посилання на 
електронний 
ресурс 

1 Фейсбук 
Сторінка 
«Фестиваль 
неформальної 
освіти 
дорослих» 

Всеукраїнський Результати 
голосування 
конкурсу проектів 
ІГС -2017 

Початок публікацій 
09.08. 2017р. до 
теперішнього часу 

Ьіір8://\¥\уш.ґасеЬоок.сот 
/озуіІасІогозІуЬ/ 

2 Фейсбук, 
група «Центр 
«Європейськ 
а освіта 
дорослих» 

Всеукраїнський Результати 
голосування 
конкурсу проектів 
ІГС -2017 

Початок публікацій 
09.08. 2017р. до 
теперішнього часу 
Ьіїрз :/Лулу\у. іасеЬоок. сот 
/§гоирз/1239795 8793 7796 
1/ 

3. Фейсбук, 
Миколаївськ 
ий 
Регіональний 
Центр 
Підтримки 
Бізнесу 

Всеукраїнський Результати 
голосування 
конкурсу проектів 
ІГС-2017 

Початок публікацій 
09.08. 2017р. до 
теперішнього часу 
Ьіїрз :/Лулу\¥. ІасеЬоок. сот 
/ зеагсЬ/зІг/миколаївський 
+центр+підтримки+бізне 
су/кеушогсІ8 зеагсЬ 

4. Южна Бізнес-Всеукраїнський Результати Початок публікацій 



Школа голосування 
конкурсу проектів 
ІГС -2017 

09.08.2017р. до 
теперішнього часу 
Ьіїрз ://\у\у\у. ГасеЬоок. сош 
/ЗоиіЬВизіпеззЗсЬооІ/ 

5. Фейсбук, 
Експертно-
громадська 
рада 
Миколаївськ 
ого 
міськвиконко 
му 

Всеукраїнський Анонс підготовки до 
Фестивалю 
неформальної освіти 
дорослих 

Початок публікацій з 
16.08.2017 до 
теперішнього часу 
Ьїїрв :/Л¥\¥\¥. іасеЬоок. сош 
/єгоирз/206249802860886 
/ 

6. Фейсбук, 
група 
«Конкурс 
проектів ІГС 
2017 

Всеукраїнський Фоторепортаж із 
засідання конкурсної 
комісії 

3 30.07.2017 р. до 
терперішньго часу 
Ьйрз ГасеЬоок. сот 
/егоирз/385216301677494 
/ 

7 Фейсбук, 
Група 
«Українська 
асоціація 
освіти 
дорослих» 

Всеукраїнський Новий день. Сучасна 
концепція 
неформальної освіти 
дорослих 

07.09.2017 
Ьйр8://л¥\т.ґасеЬоок.сот 
/§гоирз/453634191512041 
/ 

8 Фейсбук, в 
групах: 
«Миколаївсь 
ка освіта», 
«Науковці в 
соцмережах», 
«Николаев 
как он єсть», 
«Николаев-
лучший 
город», 
«Лучший 
город 
Николаев», 
«Николаев -
перезагрузка 

«Бесплатная 
реклама 
мероприятий, 
тренингов, 

Всеукраїнський Анонс підготовки до 
Фестивалю 
неформальної освіти 
дорослих 

3 16.08.2017 до 
теперішнього часу 



семинаров» 
9 Газета 

«Вечерний 
Николаев» 

місцевий Іизі зіисіу/ Просто 
учись 

09. 09. 2017 року 
№100 (4013) 

9. Фактори, що перешкоджали виконанню проекту 
Певні труднощі при виконанні проекту викликали: 
1. Недостатній рівень поінформованості цільової аудиторії про 

неформальну освіту дорослих в Миколаєві. 
2. Низька мотивованість громади до навчання протягом життя. 
3. Недостатній рівень підготовки провайдерів з неформальної освіти 

дорослих. 
4. Несистемність навчальних заходів з неформальної освіти дорослих у 

Миколаєві. 
5. Відсутність бази даних провайдера з неформальної освіти дорослих 

Миколаєва. 
6. Відсутність до недавнього часу законодавчої бази з освіти дорослих, в 

тому числі з неформальної. 
10. Використання результатів проекту за планом організації. 
Одним із стратегічних напрямків плану Фонду є неформальна освіта 

дорослих, включно з громадянською складовою. 
Благодійним фондом «Пані» у партнерстві з Центром «Європейська освіта 

дорослих» відповідно до Програми своєї діяльності планується проведення 
навчальних заходів з неформальної освіти дорослих, в тому числі з 
впровадження Громадського бюджету. 

Відповідно до результатів проекту Фондом у партнерстві з Центром 
«Європейська освіта дорослих» планується щорічне проведення Фестивалів 
неформальної освіти дорослих. В міжфестивальний період проводитимуться 
тренінги з неформальної освіти дорослих, включно з громадянською 
складовою. 

11. Звіт про обсяги використання бюджетних коштів на виконання 
проекту. 

Передбачено виділити бюджетних коштів на виконання проекту: 10000 
(десять тисяч) гривень. 
Виділено бюджетних коштів: 10000 (десять тисяч) гривень . 



12. Звіт про використання залучених коштів (власних коштів організації) 
на виконання проекту. 

Передбачено залучити коштів Благодійного фонду «Пані» на виконання 
проекту: 1000 (одна тисяча) гривень. 

Фактично залучено коштів Благодійного фонду «Пані» на виконання 
проекту: 1000 (одна тисяча) гривень. 

№ з/п Статті витрат та Сума витрат Найменування та Касові Фактичні Підтверджу-
детальні (згідно із реквізити видатки видатки, ючі 
розрахунки зведеним юридичної(фізич- (сплачено грн. документи 

кошторисом), ної) особи, за 
грн. кошти якої були придбані 

залучені на товари та 
реалізацію надані 
проекту (заходу) послуги), 

грн. 

1 Оплата роботи 1000 Благодійний 1000 1000 Акт 
залучених фонд «Пані», виконаних 
спеціалістів ЄДРПОУ робіт 

40006144 
Всього 1000 1000 1000 

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії 
Благодійного фонду «Пані» за адресою: м. Миколаїв , вул. проспект Героїв 
Сталінграду, буд.13 -В, кв. 137, Баланс-А , тел. 0930627473. 
13. Звіт про використання власного внеску організації у вигляді 
нематеріальних ресурсів: 

№ 
з/п 

Назва/опис 
нематеріальних 
ресурсів та спосіб 
використання для 
реалізації проекту 
(заходу) 

Середня ринкова 
вартість 
нематеріальних 
ресурсів 3 
розрахунку на 
звітний період та 
спосіб її обчислення, 
грн. 

Вартість 
фактичних 
використаних для 
реалізації 
проекту (заходу) 
ресурсів за 
звітний період, 
грн. 

Підтверджуючі 
документи 

1. Залучення 
спеціалістів для 
проведення тренінгів 

100 грн. 600 грн. Відповідний 
пункт Статуту 
БФ «Пані» про 
права та 
обов'язку членів 
фонду. 

Всього: 100 грн. 600 грн. 



14. Додатки на 27 арк. в 1 прим. 

До підсумкового звіту мають бути додані: 

14.1. Копії підтверджуючих документів щодо використання коштів для 
реалізації проекту (заходу). 
Підтверджуючими документами щодо здійснення фактичних видатків є 
договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти, а 
також інші відповідні документи. 
14.2. Копії усіх документів, матеріалів, публікацій, у тому числі роздаткових 
матеріалів заходів, розроблених у рамках виконання (реалізації) проекту. 
14.3. Зразки поліграфічної, інформаційної продукції, розробленої у рамках у 
рамках виконання (реалізації) проекту. 
14.4. Копії публікацій та примірники інформаційних матеріалів, у тому числі 
фотоматеріали, відеозаписи телепрограм та аудіозаписи радіопрограм, 
зазначених у п. 8 звіту, у цифровому форматі. 

Підсумковий звіт здав: 

П 

О. М. Пєхота 

Підсумковий звіт прийнято: 

(Посада представника організатора 
конкурсу) контактний телефон) 

Ініціали, прізвище Підпис 

М.П. 
2017р. 



№ 
з/ 
п 

Статті витрат та 
детальні розрахунки 
(згідно із затвердженим 
кошторисом) 

Сума витрат, 
грн. (згідно 3 
кошторисом) 

Касові 
видатки 
(сплачено за 
придбані 
товари та 
надані 
послуги), 
грн. 

Фактичні 
видатки, 
грн. 

Зареєстровані 
га несплачені 
фінансові 
зобов'язання, 
грн. 

Підтверджуюч 
і документи 

1 Оплата оренди 
приміщення та 
рргтехніки (екран, 
цроеїсторГ^нбутбук); 

3000 3000 3000 .Дещвщ, акт 
р р е р з д х і і; 
робіт* ж? 17 
квитанція до 
прибуткового 
касового 
ордера № 504 
від 17.08.2017. 

2 Оплата організації та 
проведення тренінгів у 
межах проекту 

1500 1500 1500 Договір, акт 
виконаних 
робіт, 
розрахункова 
квитанція 
серія АААА 
№1 від 
03.09.2017 р. 

3 Витрати на тиражування 
та друк (поліграфічні 
послуги, флаєри). 
Виготовлення банерів. 
Друк каталогу 
провайдерів з освіти 
дорослих. 

3500 3500 3500 Договір, 
видаткова 
накладна 
№274 від 
06.09.2017, 
квитанція до 
прибуткового 
касового 
ордера № 184 
від 06.09.2017 

3 Оплата за договором за 
розміщення аналітичних 
статей про 
необхідність участі 
міської громади в 
управлінні містом у 
популярних 
миколаївських 
періодичних виданнях 

2000 2000 2000 Договір, акт 
виконаних 
робіт. 
Квитанція до 
прибуткового 
касового 
ордера «№ 206 
від 07.09.2017 
Чек про 
оплату 
публікації 
статті 

Всього 10000 10000 10000 -

¥ 


