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Річний звіт  

 2020 рік 
 

Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та зіроньки», був 

створений  у 2007 році, як Донецький обласний благодійний фонд «Зірки та зіроньки» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35374422, дата реєстрації 20.08.2007,  номер запису 1 266 

102 0000 026864). 

Основною метою ВБФ «Зірки та зіроньки» є здійснення благодійної діяльності, 

спрямованої на підтримку громадських ініціатив у сфері культури та мистецтв, зокрема дітей та 

молоді; створення умов для реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв. 

Фонд має  організаційно-правову форму благодійної організації згідно з Законом України. 

Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників. Учасниками фонду є фізичні особи, 

діяльність яких сприяє виконанню мети і статутних завдань. Загальний склад учасників фонду 

складає 26 осіб. Правління фонду складається з 9 осіб.  

Для забезпечення поточної діяльності призначені Директор фонду Черниченко Людмила 

Андріївна та бухгалтер фонду Шевченко Марія Віталіївна. 

Для виконання цільових програм запрошуються до роботи волонтери та залучаються фахівці на 

громадських засадах. 

Джерелами фінансування є добровільні благодійні внески, пожертвування засновників і 

членів фонду, громадян та юридичних осіб України, дотації та субсидії з державних і місцевих 

бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством України. 

 

У 2020р Фонд зазнав негативного впливу внаслідок COVID-2019 та дій карантинних обмежень, а 

саме:  

 взагалі не було проведено 2 проекти (квітень) в Києві;  

 плановий фестиваль «Зоряні Малята 2020» в Донецькій обл.  перенесено на осінь, формат 

змінено на дистанційний;  

 фінал інституційного проекту «Зірки та зіроньки 2020» в Донецькій області було 

проведено в дистанційному форматі,  

 значно зменшились благодійні надходження на реалізацію інституційних проектів.  

Але, не зважаючи на негативні умови,  

 Фондом виконані гарантії по виплаті мінімальних зарплат штатним працівникам,  

 Майже всі заплановані у 2020 р проекти реалізовані (за винятком двох проектів у Києві) 

 Пройшов апробацію проект для батьків творчих дітей «Разом до мрії»  

 Проведено онлайн –вебінар з питань авторських прав.  

 Започатковано новий дистанційний проект для «Зірки та зіроньки» для сольних виконавців 

 Виконані зобов’язання щодо реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів 

Надано благодійну допомогу: 

 придбано радіомікрофон для ШМ м. Краматорськ  на суму 2900,00грн.   

 передано сценічний костюм для ДНЗ м. Новотроїцьке Донецької обл. на суму 1000,00 грн 

 надано фінансову допомогу керівнику творчого колективу у зв’язку з важкою життєвою 

ситуацією (захворювання) 2900,00 грн 

У 2020 році діяльність Фонду була спрямована не тільки на підтримку творчо обдарованих дітей 

та молодь, але й на інвестування  у розвиток окремих груп цільової аудиторії. Для цього було 

обрані напрямки: 

 зміцнення інституту сім’ї  та пропагування відповідального батьківства  шляхом залучення 

родин до спільної участі у фестивалях (запроваджений новий формат – конкурс родинних 

фан-клубів «Разом до мрії!») 
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 підвищення фахової кваліфікації викладачів та керівників творчих колективів (кожен 

викладач отримує не тільки побажання від членів журі, але й має можливість отримати 

індивідуальну фахову консультацію); 

  стимулювання учасників зі Сходу на використання у своїх номерах україномовного 

музичного контенту; 

 відзнаку номерів, в яких використовують творчість місцевих україномовних авторів; 

 

Основними донорами інституційних проектів фонду в 2020 році виступили 

1. Управління культури Донецької облдержадміністрації  - проект «Зоряні Малята -2020» - надана 

фінансова підтримка у сумі 68350,00 грн. 

2. Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької 

облдержадміністрації  - проект «Зірки та зіроньки 2020» - передано нагородної та сувенірної 

продукції для учасників проекту на суму 65000,00 грн. 

3. ПАТ «Донецькоблгаз» - проект «Зірки та зіроньки 2020» - надана фінансова підтримка у сумі 

36300,00 грн. 

4. ФОП Некрасова О.В. – надано рекламних послуг для анонсування та просування проектів 

фонду на загальну суму 20000,00 грн. 

5. ТОВ «КО-ОП «Медіа» (Дитяче видання «Розумашки») – передано журнвлів «Розумашки» для 

учасників проектів фонду у кількості 1070 одиниць на суму 26620,00 грн. 

 

 

 
Перелік реалізованих творчих проектів ВБФ у 2020 році 

  
       

№ назва формат 

період 

проведення 

за планом 

фактичний 

період 

проведення 
заплановані 

видатки 
фактичні 

видатки 

1 

Всеукраїнський 

фестиваль "Зоряні 

Малята. Зима 2020" 

та Всеукраїнський 

конкурс-фестиваль 

"Зірки та зіроньки. 

Зима 2020" Київський 

22-23 

лютого 

2020 

22,23 

лютого 

2020 249 000,00   40 671,84 

2 

Фінальні заходи 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

«Зірки та зіроньки 

2020» в Донецькій 

області 
дистанційний 

Донецька обл 
15-17 

травня 2020 

з 1 травня 

до 1 червня 

2020 року 244 460,00   161 829,84 

3 

Всеукраїнський 

дистанційний 

конкурс сольних 

виконавців "Зірки та 

зіроньки. Літо 2020" 
дистанційний 

Київський 
не 

планували 

з 4 липня по 

20 серпня 

2020 0,00   61 007,76 

4 

Всеукраїнський 

дитячий фестиваль 

«Зоряні Малята 

2020» в Донецькій 

області 
дистанційний 

Донецька обл 
14 березня 

2020 

з 5 вересня 

по 20 

листопада 

2020  122 560,00   131 234,24 

5 

Всеукраїнський 

фестиваль "Зоряні 

Малята. Осінь 2020" 

та Всеукраїнський 

конкурс-фестиваль 

"Зірки та зіроньки. 

Осінь 2020" Київський 

7-8 

листопада 

2020 

з 5 вересня 

по 15 

грудня 2020  249 000,00   118 277,40 



 

За результатами діяльності фонду з урахуванням змін, продиктованих сьогоденням,  9 грудня 

2020 року на Загальних зборах, що були проведені в онлайн-режимі у зв’язку з карантинними 

обмеженнями , було затверджено документ «Стратегічні напрями роботи Фонду у 2021-2023 

році» , згідно якому обрані вектори діяльності фонду на наступні роки, а саме: 

 

1. Сприяння створенню умов для організації творчого процесу та розвитку дітей та молоді 

України. 

2. Сприяння популяризації та промоції національного культурного продукту. 

3. Пропагування відповідального батьківства. 

4. Розвиток та підвищення фінансової спроможності Фонду. 

5. Впровадження інструментів національної співпраці в сфері культури та благодійництва. 

6. Розвиток та впровадження в діяльність фонду сучасних інформаційних, цифрових 

технологій та діджиталізації фонду. 

 

 

Сайти та сторінки у соцмережах   

http://www.fest-zz.com/ 

http://z-malyata.com.ua/  

https://www.facebook.com/groups/malyata  

https://www.facebook.com/groups/zironki 

 

Голова Правління ВБФ «Зірки та зіроньки»      Олена Некрасова 
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