
Додаток 2
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі
Назва громадської організації, що подає 
конкурсну пропозицію

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»

Назва пріоритетного напрямку Проведення роботи, спрямованої на патріотичне 
виховання молоді

Назва проекту «Школа патріота»
Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року

Сектор 2.4.
- Формування позитивного ставлення громадян до 
фізичної культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення 
інформаційного середовища, впровадження 
соціальної реклами переваг рухової активності, 
організації заходів національно-патріотичного, 
спортивного виховання тощо);
- Пропаганда здорового харчування та відмови від 
шкідливих звичок;
- Проведення культурно-оздоровчих заходів без 
розміщення реклами алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів тощо, у тому числі без залучення спонсорів, 
які займаються їх виробництвом та реалізацією 
Сектор 2.8.
- Проведення освітніх заходів, націлених на 
піднесення престижу української мови, культури, 
історичної пам'яті;
- Інтеграція патріотичного виховання у навчальний 
процес, підтримка молодіжних патріотичних 
організацій

Загальна сума витрат для виконання 
(реалізації) проекту, тис. грн. 2.14460,00^
Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, тис.грн. 111600 , 0 0  грн ,

Мінімально необхідний обсяг витрат для 
виконання (реалізації-) проекту, тис.грн. Ш  боа оо гргі,
Терміни реалізації проекту Січень - грудень 2021 року
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, е -та іі

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, б.11, оф.223 
тел./@ 044 565 1508; 067 801 0910; Ь иЬс!@і.иа

Прізвище, ім’я, по батькові голови 
громадської організації

Королюк Геннадій Родіонович

Підпис керівника громадської організації

Печатка громадської організації

Дата 26 серпня 2020 року

Королюк Геннадій Родіонович 
(П.І.Б.)

Дата реєстрації заявки * д^нйцьіш  ринивпа в місті Киі ь,
державна адміністрація

Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції
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*Заповнюється Організатором конкурсного відбору


