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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності  

Громадської організації «Вулик ідей» протягом 2016-2017 років 
 

1. Повна назва ІГС: Громадська організація «Вулик ідей» 
2. Скорочена назва ІГС: ГО «Вулик ідей». 
3. Дані про легалізацію ІГС: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи А01 № 680482 від 01.11.10 року 
4. Адреса, контакти: 04114 м.Київ, вул. Вишгородська, 52, оф. 80,  тел.: 044-

222-83-13, 050-932-13-17, www.vulyk.blogspot.com, e-mail: 
vulykidey@gmail.com 

5. Мета та напрями діяльності: Основною метою діяльності Організації є 
виховання розвиненої особистості із чіткою громадською позицією, 
конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток 
та підтримка творчості, захист законних, соціальних, економічних, 
творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, що 
проживають в Києві та Київській області. 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ: члени 
громадської організації є експертами з питань ветеринарної галузі, 
проблем домашніх та безпритульних тварин, охорони здоров`я 
(доступність лікарських засобів), IT-технологій. Мають досвід аудиту, 
бюджетування, розгортання проектів на рівні міста. Є членами 
експертного середовища та приймаю участь у роботі: - екологічної комісії 
при Київраді; - Реанімаційного пакету реформ Київ; - робочій групі при 
Управлінні екології; - Громадська рада при МОЗ України - Громадська 
рада при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, - 
конкурсної комісія із обрання керівників комунальних підприємств міста. 

7. Програми та проекти, реалізовані ГО «Вулик ідей» протягом 2016-2017 
років, проведена робота: 

1. Організація та участь у Стратегічній сесії розвитку Подільського району м. Києва 
2016-2020 роках; 

2. Організація і проведення освітніх проектів: 
‐ Міжнародний освітній форум-практикум для педагогів і освітян. Листопад 2016  

іберезень 2017 спільнозГО «SOROPTIMISTINTERNATIONAL»; 
‐ Організація та участь у «Відкритих семінарах для батьків» разом з ГО Асоціація 

свідомого батьківства; 
‐ Організація та участь у ІІ Всеукраїнській конференції з питаня грудного 

вигодовування «Дар життя» разом з ГО Асоціація свідомого батьківства;; 
‐ Участь у робочій групі(при МОН) з розвантаження навчальних програм для молодшої 



 
школи з англійської мови (протягом червня) 

3. Участь танцювального колективу ВУЛИК ІДЕЙ у конкурсах та святах:  
‐ весняне свято, організованому Подільським у місті Києві центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; 
‐ уконкурсі Color Dance Fest; 
‐ у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Соняшник»; 
‐ у конкурсі «Моя Україна»; 
‐ виступ танцювального колективу на святі «День юного пріорчанина»; 
‐ Winter Art Fest; 
‐ Участь у Всеукраїнському конкурсі танцю Go Up;  
‐ у Всеукраїнському конкурсі мистецтв "Зоряна брама"; 
‐ у Kyiv Family Fest 
4. Організація та проведення семінарів, лекцій, тренінгів для батьків:  
‐ «Розкрий твій музичний всесвіт»; 
‐ «Чарівний побут – як встигати»; 
‐ «Масаж в житті дитини»; 
‐ «Ефективний місяць»; 
‐ «Дитина не слухається. Що робити?»; 
‐ «Музика в серці кожного»; 
‐ «Мрії здійснюються»; 
‐ «Як організувати дитяче свято»; 
‐ Лекція «Цікаві ігри для дітей від 0 до 7 років» в рамках Мама-клуба журналу «Мой 

ребенок»; 
‐ «Казкотерапія для батьків»; 
5. Організація та проведення презентацій: 
‐ презентація книги  «Моя класнюча  дівчинка»; 
‐ презентація книги  з психології «Виховання без травмування, або навіщо дітям 

дорослі» Вікторії Горбунової; 
‐ Презентація курсу «Ментальна арифметика ЮНІКІД»; 
‐ Експертна оцінка та участь у презентації книги «Дитина не слухає: що робити?» Лілі 

Дубінської у Мистецькому арсеналі; 
‐ Проведення розмовного клубу «Говоримо українською». Зустріч з письменницею 

Катериною Єгорушкіною; 
6. Проведено благодійні свята, майстер-класи:  
‐ Організація і проведення. Благодійний Проект "Ранні пташки". Зібрано 4000,00 грн. на підтримку 

Асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки"; 
‐ Ігротека до дня захисту дітей в рамках свята, організованого Центром соціальних 

служб для дітей, підлітків та молоді Подільського; 
‐ Благодійна лотерея «Чудо восьминіжки»; 
‐ Благодійний ярмарок до свята «Масляної»; 
7. Майстер-класи: 
‐ Майстер-клас у КМДА до Свята передчасно народженого малюка; 
‐ Майстер-клас «Повітряні рибки», «Весняна пташка» , «Пасхальна прикраса для 

кошику», «Листівка-сердечко»  для дітей з центру нейрохірургії; 
‐ Майстер-клас «Великодня мандала» для дітей в Інституті раку, разом з БФ «Краб»; 
‐ Проведення благодійного Свята Миколая для дітей у Психіатричній лікарні та 

майстер-клас «Імбирний пряник»; 
‐ Благодійне новорічне свято для дітей з «Міста щасливих дітей» разом з МБФ «Фуд 

бенк» та Благодійним театром «Місто сонця»; 



 
‐ майстер-класи у БФ ДИТИНЕЦЬ – різдвяний, до свята «Масляної», 
‐ Благодійне свято Хелоувін для діток-переселенців з БФ ДИТИНЕЦЬ ; 
‐ Проведення майстер-класів, ігротеки на святі до Тижня грудного вигодовування в 

Україні . 
8. Надано благодійної допомоги: 
‐ Відвезено 115 кг речей для переселенців у Волонтерський центр вул. Фролівська 9/11; 
‐ надано 75 призів учасникам Районного конкурсу «Театральна мозаїка» ПРЦК «Поділ» 

на суму 612,00 грн; 
‐ Зібрано 25 кг речей для дітей з дитячого будинку у м. Довбиш разом з благодійним 

театром «Місто сонця»; 
‐ Передані речі ГО «Надійний тил»  дітям в зоні АТО. 
9. Організовано і проведено АРТ-проекти: 
‐ «Перша алея шпаківень» спільно з ГО «Варта Винограда»; 
‐ «Великоднє дерево» на вул. Копилівській,31; 
‐ «Ялинкова прикраса» в рамках акції «прикрась ялиночку у парку Поріка» разом з ГО 

«Варта Виноградар» 
10. Організовано і проведено творчі майстер-класи для дітей і дорослих: 
‐ «Великодній вінок» , «Прикраса для великодньої паски», «Великоднє дерево», 

«Великодній декор: гірлянда»  у Домосфері; 
‐ «Декупаж на яйці» в Європейському колегіумі  
‐ в рамках свята «Український супер-герой» у ТЦ Домосфера: супер-герой з мастики, 

їстівний портрет супер-героя, салат для супер-героя, розпис пряників, іграшка на 
палець, колаж); 

‐ МК з розпису пряників;   
‐ «Сова з викидних матеріалів» в рамках Дня матері у Маріїнському парку; 
‐ «Літачок з викидних матеріалів», «Літачок з солоного тіста»  на Самольот-фест; 
‐ Майстер-клас з виготовлення чудо-восьминіжок для передчасно народжених малюків, 

разом з громадською ініціативою «Чудо-восьминіжки»; 
‐ Майстер-клас «Великодній кошик» в рамках Акції «Відновимо дитячий майданчик у 

Сирецькому гаю», організованої Громадською вартою Виноградаря; 
‐ Майстер-клас з розпису Великодніх пряників , «Декупаж на яйцях», «Великодні 

писанки з тканини»на фестивалі «Всі. Свої»; 
11. Організовано і проведено родинні свята: 
‐ свято «Обнімашки party»; 
‐ весняне свято,новорічне свято та фотосесія. 
12. Участь у ЕКО-проектах: 
‐ Участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою» , зібрано 8 мішків сміття; 
‐ Організація та участь у Дні чистоти у лісі Виноградар: виступ хореографічного 

колективу, театральна постановка «Зайчина хатинка», майстер-класи; 
‐ Участь у конкурсі «Еко-класна сім’я»; 
‐ Передано ГО «Варті Виноградар» 35 кг відпрацьованих батарейок для переробки; 
‐ Здано 54 кг кришечок до Соціальної служби Подільського району в рамках акції 

«Корок життя» 14 липня 2016 року; 
‐ Здано115 кг макулатури; 
13. Організація, спільно з  ГО «Варта Виноградар», та участь команди «Вулика ідей» в 

Забігу «Спортивне коло»; 
14. Участь команди «Вулика ідей» в Гонках на самокатах в рамках фестивалю Badmama 

fest. 
15. Організовано Відкриту бібліотеку у клубі за місцем проживання «Товариш»; 
16. Участь у конкурсі «Підприємницький талант України». Розділ «Соціальне 

підприємництво» 



 
17. Участь в створенні пластилінового відео-ролика " Ми - проти насилля!", який 

організувала міжнародна жіноча організація SOROPTIMIST INTERNATIONAL; 
18. Організовано і проведено літній та зимовий сімейний табір «Вулик ідей» в Карпатах. 
19. Квест та конкурс малюнку до Дня прапора та Дня незалежності України -  
20. Виготовлення 153 восьминіжків для передчасно народжених дітей в рамках проекту 

«Чудо-восьминіжки»; 
21. Конкурс до Дня матері «ДИТИНА-моє НАТХНЕННЯ» Організація і проведення. 
22. Результати роботи в рамках проекту #ЗооРеформа: 
‐ Розроблено концепція 9 програмних ініціатив: „Стоп жорстокість”, „Міські тварини”, 

„Я відповідальний власник тварин”, „Єдина база реєстрації тварин”, „Міжвідомчий 
алгоритм дій ЗооПатруль”, „Круглий стіл клуби”, „Крок до Європейськості” та „Рахуй 
тварин”. 

‐ В квітні 2015 року проведено прес конференцію – старт всеукраїнської ініціативи 
ЗооРеформа. 

‐ Літом 2015 року запущена пілотна соціальна реклама по тваринам: впродовж 2-х 
месяців было розміщено 8 ситілайтів та пілонів в центрі Києва та на набережній; 

‐ Проведено 10 виїзних фестивалей зі 8ю локаціями (безкоштовне чіпування, 
реєстрація, ветеринарна консультація, лекції, дитяча зона, мастер-класи, фотосети на 
стенді, ярмарка), що присвячені проблемам ввідносин та спільного існування тварин 
та людей; 

‐ Організовано та проведено 12 заходів, круглих столів та нарад з питань тварин. 
‐ Розроблено 9 соціально-освітніх сюжетів по тематиці "Я відповідальний власник 

тварини", що готові до використання в рамках проекту „Я відповідальний власник 
тварини; 

‐ Організовано 3и локації та виповнена протекція і рішення питань організаторів з 
міськими структурами (департамент благоустрою и управление экологии) та 
державними (управление ветеринарной медицины) при підготовці самого великого 
заходу в Україні. що відбувся на ВДНГ, який посвячено власникам та їх тваринам: 
MyPet. 

‐ Розроблена єдина база реєстрації тварин (представниками платформи animal-id.info) 
Києва, що проходить узгодження та затвердженя департаментами КМДА; 

‐ Розроблена та підтримана на рівні міста єдина системна концепція та запущено 
пілотний проект „Культурний вигул тварин” у місті. 

‐ Розміщено 74 ЗооКомплекси безкоштовної роздачі пакетів та прибиранню за 
собаками в Києві. До ініціативи підключились 9 міст України (розмістили 
ЗооКоомплекси); 

‐ За рік проведено заходи на яких роздано безкоштовно більше ніж 85 тисяч 
ЭКОпакетів для прибирання за тваринами #Бомбосхованка. 

‐ З початку 2015 року стартував проект з благоустрою місць вигулу тварин, а в середині 
2015 року розпочато реальний благоустрій пілотного майданчику (3600 м2) 

‐ Створено технічні картки (паспорти) майданчиків для вигулу, майданчиків для 
дресирування та зон вигулу тварин. 

‐ Обстежено, проведено аналітику та надано в Управління екології м.Києва 
рекомендації щодо стану майданчиків для вигулу, майданчиків для дресирування та 
зон вигулу тварин у Подільському районі м.Києва. 

‐ Сформована робоча група експертів, на базі Реанімаційного пакету реформ, Київ. 
Експерти ЗооРеформа входят в Громадські ради МОЗ, Подільского та Оболонского 
районів. Подано ряд проектів та сформировано план робіт на 2016 рік. 

‐ Експерти платформи ЗооРеформа працюють у тимчасових комісіях КМР та комітетах 
ВР, надаються пропозиції, низка яких врахована комісіями як доповнення до проектів 
рішень, які згодом проголосовані на сесії Київради. 

‐ Проведена перша токсикологічна експертиза європейського рівня, яка дає можливість 
підтвердити чи спростувати факти отруєння тварин та стати обґрунтуванням 
(доказом) у сіді для для притягнення до реальної відповідальності порушника. 

‐ Розроблено єдиний алгоритм міжвідомчої взаємодії у випадках Жорстокого 



 
поводження з тваринами. 

‐ Направлено пропозиції до профільних департаментів щодо проведення експертиз у 
випадках підозри на отруєння тварин. 

‐ Розроблено єдиний алгоритм поводження із тваринами в містах, що базується на ЗУ 
„Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 № 3447-IV, „міської 
програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки” рішення КМР від від 
5 квітня 2012 року N 382/7719 та Правила благоустрою міста києва 

‐ Налагоджено системну роботу з Управлінням екології м.Києва, департаментом 
Благоустрою, Управлінням ветеринарної медицини, профільними спеціалістами при 
РДА. 

‐ Успішно запущено спільний проект (в рамках концепції „Культурний вигул тварин”) 
по роздільному збору наслідків вигулу тварин в м.Києві з КО Київзеленбуд. 

‐ В різноманітних заходах, організованих представниками ЗооРеформа прийняло 
участь більше 3200 людей та більше 600 тварин. 

‐ Налагоджена взаємодія між громадськими організаціями та волонтерами з 9 міст 
України в рамках проектних ініціатив ЗооРеформа. 

 
 
 
Директор ГО «Вулик ідей»                      Юлія Жерліцина 
  



 
 

 


