
ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

ОПИС ПРОЕКТУ 
для реалізації у 2021 року проекту 

залучення молодого покоління до вивчення та збереження героїчної спадщини 
представників українського народу, які виконували військовий та 

інтернаціональний обов’язок за межами держави, у формуванні освіченої творчої 
особистості та сприянню дітей та молоді на засадах державного патріотизму.

1. Загальна інформація про громадську організацію:

Дата створення 22 червня 1999 року.
Предмет діяльності Залучення молодого покоління до вивчення та збереження 

героїчної спадщини представників українського народу, які 
виконували військовий та інтернаціональний обов’язок за 
межами держави, у формуванні освіченої творчої особистості 
та сприяння вихованню дітей та молоді на засадах 
державного патріотизму.

Структура та 
чисельність

На членському обліку громадської організації стоять: 640 
учасників бойових дій. 3 них: 132 інвалідів війни.

- І групи -  10 осіб;
- II групи -  64 особи;
- III групи -  59 осіб.

Матері та вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів -  16 осіб. 
Керівними органами Ради є Конференція, Правління та 
Президія. Контрольним органом є Ревізійна комісія.

Джерела
фінансування

Джерелами фінансування громадської організації «Ради 
ветеранів воєнних конфліктів (учасників бойових дій)» 
Дарницького району м. Києва є вступні, цільові та благодійні 
внески, фінансова, благодійна допомога та інші.

Наявність ресурсів 
для виконання 
проекту

Для виконання проекту є наявні ресурси в громадської 
організації:

1. Матеріально-технічне:
Орендовані приміщення. Приміщення громадської 

організації обладнано необхідною побутовою та 
оргтехнікою.

2. Фінансові: кошти, які надходять у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги та добровільних



пожертвувань та інші.
Досвід реалізації 
заходів із залученням 
бюджетних коштів

Бюджетні кошти громадська організація «Рада ветеранів 
воєнних конфліктів (учасників бойових дій)» Дарницького 
району міста Києва отримує на відшкодування витрат на 
оплату комунальних послуг та оренду приміщень протягом 
9 років.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1 Мета проекту Залучення молодого покоління до вивчення та збереження 

героїчної спадщини представників українського народу , які 
виконували військовий та інтернаціональний обов’язок за 
межами держави, вихованні у молоді та підлітків високих 
морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до 
захисту Вітчизни.

2.2 Цільова група, 
на яку спрямовано 
проект (з розподілом 
за статтю)

Молодь, підлітки та учні шкіл Дарницького району міста 
Києва.

2.3 Опис проблеми, 
на вирішення якої 
спрямовано проект

Проект спрямовано на залучення молодого покоління до 
вивчення та збереження героїчної спадщини представників 
українського народу та готовності їх до захисту Вітчизни.

2.4 План заходів з реалізації проекту
Етап реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу
Термін

реалізації
етапу

Результати 
здійснення етапу

І етап реалізації • Проведення уроків 
мужності.

січень- 
грудень 

2021 року

Виховання у молоді 
та підлітків високих 
морально-етичних 

якостей, 
патріотизму, 
готовності до 

захисту Вітчизни.

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

Внесок ГО «Рада ветеранів воєнних конфліктів (учасників 
бойових дій)» Дарницького району міста Києва в реалізацію 
проекту:
- фінансові ресурси (кошти спонсорів, благодійників та 
інші);
- орендовані приміщення.

2.6 Очікувані 
результати 
реалізації 
проекту 
(вкажіть 
конкретні 
кількісні та

Понад 1 тис.
- Залучення учнів шкіл Дарницького району міста Києва 

до проведення заходів з нагоди Дня захисника Вітчизни.
(участь прийняло біля 300 учнів).

- організація уроків мужності з учнями Дарницького 
району міста Києва, (участь прийняло біля 700 учнів).



якісні
результативні
показники)

2.7 Можливість 
поширення досвіду 
реалізації проекту

Громадська організація «Рада ветеранів воєнних конфліктів 
(учасників бойових дій)» Дарницького району міста Києва 
постійно здійснює роботу щодо виховання у молоді та 
підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, 
готовності до захисту Вітчизни.

2. Кошторис проекту
№
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,од. Ціна за 
одиницю, 

грн.

Вартість, грн.

1 Власний внесок громадської організації 10000,00
2 Внесок з місцевого бюджету 18000,00
3 Разом 28000,00


