
 

 

Річний звіт 

 БО «Фонд Боярської 
громади» 

за 2022 рік 
 



МІСІЯ:   

Зробити Боярську громаду згуртованою, яскравою, позитивною шляхом 
об’єднання активних її членів, підтримки соціально корисних ініціатив, цікавих 
ідей та добрих справ 
 

Принципи діяльності: 

 

▪ Український патріотизм і незалежність України 

▪ Розвиток громад і територій Боярської громади 

▪ Підтримка громадських ініціатив, соціальних проєктів, корисних справ та 

прогресивних починань  

▪ Конструктивна співпраця з органами місцевого самоврядування 

▪ Приймання пожертв від усіх охочих, незалежно від політичних чи релігійних 

уподобань, національної приналежності та особистих переконань 

▪ Повна нейтральність та рівновіддаленість від усіх політичних сил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАГЛЯДОВА РАДА: 

  
 

Володимир Висоцький Леся Нечипоренко Олена Ковтун 

 

КОМАНДА ТА ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ: 

  
 

 

 

Лідія Савенко 

Голова правління 

проєктна менеджерка 

 

Марія Кириленко 

Членкиня правління 

Людмила Петраускене 

Членкиня правління 

 

Тетяна Лаврук 

Фінансова керівниця 

проєктів 

 

У 2022 році до нас приєдналися 11 нових членів 



 

Мета грантової програми «БЗкошт. Спільнокошт Земляків»: Згуртування 

земляків навколо добрих корисних справ та сприяння розвитку локальної філантропії 

Джерело фінансування: Мешканці, земляки та закордонні друзі Боярської громади 

Загальна сума програми у 2022 році, у грн: 79 071 гривень  

Подано проєктів: 13                   Кількість підтриманих проєктів: 7 

Сума грантів, у грн: від 4 950 до 25 000  

Тематика проєктів, що отримали фінансову підтримку: виготовлення жилетів  

для молодіжного клубу «Позитив», психологічна підтримка дітей та членів сімей ветеранів, ВПО та 

інших вразливих категорій,  фінансова обізнаність,  збереження парку імені Т.Г. Шевченка в                 

м. Боярка, навчання дітей основам органічного землеробства.  

 
 

Висадка дерев у парку Тараса Шевченка 

за проєктом «Парку так!» 

Фото після тренінгу за проєктом «Місяць фінансової 

обізнаності й творчості» 

Усі проєкти за грантовою програмою "БЗкошт. Спільнокошт земляків" 

https://bzkosht.boyarka.site/


Конкурс проєктів 

«Активна громада» 

 

 
 

 

Цілі 

конкурсу:  

▪ Подолання гуманітарних проблем, що виникли в Боярській громаді внаслідок 
воєнних дій в Україні. 

▪ Подолання проблем ВПО, що перебувають наразі на території Боярської МТГ. 

▪ Подолання проблем вразливих категорій, що найбільше постраждали внаслідок 
війни: члени сімей військових, загиблих, ветеранів; діти; люди з інвалідністю; 
багатодітні родини тощо 

Джерело фінансування: Global Fund for Community Foundations (GFCF)  

Загальна сума проєкту, у грн:    

689 684  

Сума грантів, у грн: до 25.000 малі 

проєкти та до 75.000 – великі    

Подано проєктів: 36  Кількість підтриманих проєктів: 10 

Тематика підтриманих проєктів: соціально-психологічна допомога внутрішнім 

переселенцям: фахова психологічна допомога, арттерапевтичні майстер-класи, дитячий денний 

табір, патріотичні заняття для дітей ВПО, вшанування загиблих героїв, змістовне дозвілля із 

психологічним супроводом для дітей та дорослих, допомога ВПО у здобутті професії тощо.  

  

Проєкт «Вшануймо героїв»: встановлення 

державних прапорів на могилах загиблих воїнів 

 

Проєкт «Візьми професію з собою»: навчання 

перукарській майстерності  

Усі підтримані проєкти у межах конкурсу "Активна громада" 

https://fond.boyarka.site/2022/08/peremozhci-ii-turu-proiektiv-aktivna-g/#more-607


Кризова допомога 

Мета програми: Подолання наслідків воєнних дій та інших надзвичайних ситуацій у Боярській 

громаді                                           

Джерело фінансування: Мешканці громади та грант від Unchain Fund 

Загальна сума програми у 2022 році, у грн: 47 050 гривень.  

Під час активних бойових дій на Київщині у березні-квітні за програмою закуповувалися ліки для 

мешканців Боярської громади 

Гуманітарна допомога                                                                

мешканцям Іванківської громади 

ФБГ став частиною великого проєкту Ротарі Клаб Київ Інтернешнл з доставки гуманітарної допомоги 

від МОМ мешканцям звільнених територій. Ми доправляли допомогу в Іванківську громаду. А потім 

розширили цю місію за власною ініціативою згідно з запитами людей.  

 

Координація проєкту "Сади перемоги"  

у Боярській громаді у співпраці з Боярською міською радою, Екологічним центром «Юннати», 

Гуманітарним штабом та КП "Боярський інформаційний центр". У підтримку Садів перемоги був 

створений місцевий освітній телеграм канал як волонтерська ініціатива. Впровадили власні 

програми підтримки ВПО у громаді  у межах  проєкту "Сади Перемоги". 

Висаджували квітучі кущі у громаді 

разом з ВПО  на знак вдячності за допомогу українцям з усього світу 

Участь у Менторській програмі  

Взяли участь у Менторській програмі 3.0 в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки 

громадянського суспільства України» за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна та розробили 

Програму розвитку малого та середнього підприємництва у Боярській міській територіальній 

громаді на 2023-2024 роки. Для підготовки Програми було проведено опитування місцевих 

підприємців. У залежності від майбутнього фінансування Програма передбачає фінансову підтримку 

на конкурсних засадах для малого та соціального бізнесу, інформаційні та промоційні проєкти для 

підприємців. Ця програма була розроблена з урахуванням інклюзивно-гендерного підходу. 

Програму затверджено Боярською міською радою. 

https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid0PfDFJAK4q8eDqQyns3VJihKjewNRUSDNWXJ9zkiDfXq8e4ZeHq5xHRGYCRrZJQSsl
https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid02RkYKWNE9aYeEhZxnU3axksPftB8uFtTRdKQKiZ8akUTgrj2ouP5uHbSdVD4UVpDul
https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid02YdsHumonTKcjPMPxgHxdLUg3suMWYYmTCMXucKpZKvGNpZW4eQjNcrkpbgEH9mTl
https://www.facebook.com/organicgardenbyBo/posts/pfbid0Ljw7LHn2czg2otYZ431RTD8yp2FfyiKVwyLtsm3PAnHnXPgdcj5TVV4XsyysiEsYl
https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid02XrVRBDKiRfbg5BTLZRyg5FjVs2ExTaKCTkhvKpW4SxPjtTWbA3sTsBUNAXGneduel
https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid02XrVRBDKiRfbg5BTLZRyg5FjVs2ExTaKCTkhvKpW4SxPjtTWbA3sTsBUNAXGneduel
https://www.facebook.com/boyarkafoundation/posts/pfbid02cCmPTNm6xcGrBNn7EkL4bKb7ygLzC9zk2z7esqMwJiBeYkhRoSfpnezW8Ti93Njzl
https://www.facebook.com/USAIDUkraine?__cft__%5B0%5D=AZWw-xF7cmlXm_oRTL_s5ePlX_jWfF08sm4xfifQe016nMDXdVDQXoPkBpIe5FJJTA2vFjZFTlvuQ4xBFEzYQyEACgc7VeoRuZcncm40jQ6fhr_fOorUGBFRxa8SxqWZKvo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/USAIDUkraine?__cft__%5B0%5D=AZWw-xF7cmlXm_oRTL_s5ePlX_jWfF08sm4xfifQe016nMDXdVDQXoPkBpIe5FJJTA2vFjZFTlvuQ4xBFEzYQyEACgc7VeoRuZcncm40jQ6fhr_fOorUGBFRxa8SxqWZKvo&__tn__=-%5DK-R
https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_30_1879_pro_zatverdzhennia_prohramy_rozvytku_maloho_ta_serednoho_pidpryiemnytstva_u_boiarskii_miskii_terytorialnii_hromadi_na_2023-2024_roky.html


Соціально-психологічна допомога 

Мета програми: підтримка заходів, спрямованих на соціально-психологічну реабілітацію 

громадян України шляхом збору коштів та фінансування проєктів, заходів та діяльності профільних 

закладів соціально-психологічного спрямування, інститутів громадянського суспільства чи окремих 

фахівців. 

Джерело фінансування у 2022 році: Закордонні донатори 

Загальна сума програми у 2022 році, у грн: Залучено: 123 135 гривень 

Профінансовано заходів на суму:  46 998 гривень 

За програмою була здійснена закупівля канцтоварів, санітарних та господарчих товарів, необхідних 

для повсякденної діяльності Києво-Святошинського ЦСПР, та придбання витратних матеріалів для 

проведення стабілізаційних психологічних групових занять та майстер-класів. 

Пункти обігріву ОСББ Боярської громади 

Мета проєкту: Запобігання замерзання 1632 мешканців 5 ОСББ/ЖБК Боярської громади 

шляхом створення пунктів обігріву та забезпечення генераторами дахових котелень  

Джерело фінансування: співфінансування п’яти ОСББ м. Боярка та  Фонду Ч.С. МОТТА в 

рамках Угоди з Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 

громадського почину "Єднання". 

Загальна сума проєкту, у грн: 1 741 400 гривень.                                                                      

Грант: 912 000 гривень; Внесок ОСББ: 829 400 гривень. Проєкт триває. 

Іменний фонд Івана Коваленка 

Мета програми: підтримка молодих талантів, сприяння розвитку конкурсів Фестивалю імені 

Івана Коваленка, всебічна популяризація творчості поета  

Джерело фінансування: учасники конкурсів Фестивалю з України і та інших країн світу 

Загальна сума програми у 2022 році, у грн: 13 720  гривень   

 



Участь у Конференції фондів громад України  

 

1-4 грудня 2022 року ми стали учасниками 

масштабної Конференції фондів громад України 

2022, яку організувала Національна Мережа 

Розвитку Локальної Філантропії. До конференції 

доєдналися представники фондів громад з різних 

куточків України. Були представлені такі населені 

пункти: Краматорськ, Вознесенськ, Стрий, Вінниця, 

Харків, Васильків, Гриців, Житомир, Бар, Івано-

Франківськ, Березань, Боярка, Соснівка, 

Гостомель, Васильків, Велика Димерка. 

За ці дні представники фондів громад змогли 

поспілкуватися з членами різних міжнародних 

організацій, знайти нові точки дотику у співпраці, 

отримати відповіді на юридичні та управлінські 

питання. Ми повернулися додому з новими 

знаннями та зв’язками, готові й надалі розвивати 

Фонд Боярської громади задля перемоги та 

подальшої відбудови України. 

Конференція відбулася  в межах проєкту «Екстрена 

підтримка фондів громад» в рамках Угоди між 

Фондом Ч.С. МОТТА та Громадською організацією 

«Ініціативний центр сприяння активності та 

розвитку громадського почину «Єднання». 

 

 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2022 РІК 

 

ВИДАТКИ: 

Програми та проєкти: 
 
 
 

Всього витрачено, 
грн 

 
 

Внески фізичних осіб та 
організацій-партнерів, грн 

 
 

Грантове 
фінансування, грн 

 
 

Адміністративні витрати 5 705, 58 600,00 - 
БЗкошт. Спільнокошт 
земляків. 79 070,58 68 805,00 - 

Конкурс проєктів 
"Активна громада" 685 254,89 - 689 683,86 
Програма "Кризова 
допомога" 19 963,97 7 050,00 20 000,00 

Програма "Соціально-
психологічна допомога" 49 998,02 123 135,22 - 

Проєкт "Пункти обігріву 
ОСББ Боярської громади" 1 237 434,39 829 400,00 912 000,00 

Програма “Іменний фонд 
Івана Коваленка” - 13 720,0 - 
 
ВСЬОГО: 
 2 077 427,43 1 042 710,22 1 621 683,86 

 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ: 

Грантове фінансування, у гривнях 1 621 683,86 
Грант від Global Fund for Community Foundations (GFCF) 689 683,86 

Грант від Unchain Fund 20 000,00 
Грант від Фонду Ч.С. МОТТА в рамках Угоди з ІСАР "Єднання"  912 000,00 

  

Внески від фізичних осіб та  організацій-партнерів, у гривнях 1 042 710, 22 
Благодійні внески від партнерів (ОСББ) 829 400,00 
Благодійні внески від фізичних осіб 213 310,22 
  

ВСЬОГО: 2 664 394,08 

 


