
Додаток № З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Опис проекту для реалізації у 2020 році

Соціальна допомога інвалідам війни, правовий захист ветеранів війни 
(людей з інвалідністю), допомога в забезпеченні реабілітаційного процесу 

ветеранів війни (людей з інвалідністю) Дарницького в м. Кисві району
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект:
Дарницька районна в м. Києві організація інвалідів війни. Збройних Сил та

учасників бойових дій

1. Загальна інформація про громадську організацію:
-дата створення: 27 січня 1992 року
-предмет діяльності: - предметом діяльності громадської організації є здійснення заходів
щодо реабілітації та соціального захисту осіб з інвалідністю з числа осіб, які отримали
інвалідність при участі в бойових діях, участі в ООС та в АТО. вдови інвалідів війни.
Всебічна допомога та захист інтересів ветеранів війни (людей з інвалідністю), членів сімей 

загиблих та померлих захисників Вітчизни.

-структура та чисельність: три первинних організації, загальна чисельність 471 осіб на 
01.01.2019 р .

-джерела фінансування: фінансування з місцевого бюджету (бюджет м. Києва).
- наявність ресурсів для виконання проекту: людські ресурси -  волонтери, приміщення 

загальною площею 25,6 м2, оргтехніка, транспорт членів організації, засоби зв’язку, засоби 
реабілітації людей з інвалідністю (Договір № 4/1 від «01 березня 2016 року») про спільну 
діяльність з Київським міським центром соціальної, професійної та трудової реабілітації людей з 
інвалідністю, фінансування за програмою «Соціальне парнерство».

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: 27 років (з 27 січня 1992 
року).

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту.
2.1. Мета проекту: Метою проекту є всебічна допомога (соціальна, правова, реабілітаційна), 

ветеранами війни (людям з інвалідністю) Дарницького в м. Києві району, а також національно -  
патріотичне виховання молоді району на прикладах життєвого досвіду ветеранів війни та любові 
до своєї Батьківщини -  України.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): Ветерани війни
-  захисники Вітчизни, учасники бойових дій, учасники АТО, учасники ООС. члени сімей 
загиблих та померлих захисників Вітчизни, на яких поширюється Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту».

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: Зростаюча кількість людей з 
інвалідністю - захисників Вітчизни, у зв’язку з цим недостатнє фінансування реабілітаційних та 
інших соціальних потреб людей цієї категорії: інваліди війни, учасники бойових дій. їх вдови, як 
старшого гак і молодшого поколінь не можуть отримати належну підтримку та соціальний 
захист силами лише місцевих органів влади. Тому, інваліди війни, учасники бойових дій і а 
члени їх семей померлих інвалідів війни звертаються до нашої громадської організації за 
соціальною та правової допомоги.



2.4. План заходів і реалізації проекту.

Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу Термін
реалізації
етапу

Результати 
здійснення етапу

Перший Проведення глибокого айалізу та збір 
інформації, щодо соціальних, реабілітаційних 
та інших потреб, ветеранів війни (учасників 
бойових дій. членів сімей загиблих та померлих 
захисників Вітчизни).

2020 рік

Січень - 
травень

Систематизація 
матеріалів, 
проблемних питань.

Другий Укладання договорів з контрагентами для 
реалізації проекту.

2020 рік

Червень - 
вересень

Визначено 
підприємства 
організації, окремі 
фахівці залучені для І 
виконання етапу.

Третій Виконання договірних зобов’язань сторонами, 
(в т.ч. Акти виконаних робіт, видаткові 
накладні і т.п.).

2020 рік

Жовтень 
- грудень

Реалізація проекту.

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси 
тощо)

- Людські ресурси -  волонтери організації, окремі фахівці.
- Фінансові ресурси -  бюджетні кошти м. Києва.
- Матеріально -  технічні ресурси (транспортні засоби, засоби зв’язку, оргтехніка, 

приміщення організації 25.6 м2).
- Для участі реалізації проекту залучаються факівці галузи медецини. права та інших сфер 

очікування, оргтехніка, зв'язок, інтернет, фінансові ресурси місцевого бюджету.

2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні 
результативні показники).

Підвищення якості життя ветеранів війни (людям з інвалідністю), учасників бойових дій. 
учасників ООС, АТО. членів сімей загиблих та померлих захисників Вітчизни -  членів нашої 
організації.

Зниження смертності даної категорії громадян.
Якісне підвищення життєвого віку ветеранів війни -  інвалідів війни, учасників бойових дій. 

членів сімей загиблих УБД. членів сімей померлих інвалідів війни - членів нашої ГО.



Досвід реалізації проекту може бути поширений через співпрацю з іншими громадськими 
організаціями ветеранів війни (людей з інвалідністю) та за допомогою засобів масової 
інформації.

3. Кошторис проекту

2.7. М ожливість поширення досвіду реалізації проекту.

№ № Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, грн.

Вартість,
грн.

І. Інші витрати, що обумовлені 
специфікацією реалізації 
програми (проекту заходу), 
(набори підтримки).
День соборності України. 
День Перемоги над нацизмом. 
День Незалежності України. 
Міжнародний день людей з 
інвалідністю.

Згідно товарних, 
видаткових 
накладних до 
договорів та Актів 
віконаних робіт.

10 000 грн. 40 000 грн.

2. Придбання канцелярських 
товарів.

Згідно товарних 
накладних до 
договору

2 900 грн

-і.3. Оплата праці (матеріальне 
заохочення) для кожного з 
небільше трьох штатних 
працівників

2 особи 5 091, 00 грн. 122 184.00 
грн

4. Оплата послуг звязку Згідно рахунків 
«УКРТЕЛЕКОМ»

72,00 грн. 864, 00 грн.

5. Обслуговування оргтехніки 
(заправка катриджа)

Згідно рахунку 250, 00 грн. 250, 00 грн.

6. Консультація психолога -  
реабілітолога 

•Консультація юриста

І особа 

1 особа

5 000. 00 грн. 

5 000. 00 грн
7. Ритуальні послуги 3 802, 00 грн.

Загальна сума: 180 000. 00 
грн.
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