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

Заява на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, 
що подає конкурсну 

пропозицію

ГО «Рада ветеранів воєнних 
конфліктів (учасників бойових дій)» 

Дарницького району міста Києва.
Назва пріоритетного напрямку Національно-патріотичне виховання 

молоді.
Назва проекту Виховання у молоді та підлітків 

любові до батьківщині, готовності до 
захисту Вітчизни.

Відповідність проекту 
оперативним цілям, завданням 
та заходам Стратегії розвитку 

^  міста Києва до 2025 року

Проект відповідає оперативним цілям, 
завданням та завданням та заходам 
Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року.

Загальна сума витрат для 
виконання (реалізації) проекту, 

тис. грн.

26736,00

Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, тис. грн.

21736,00

Мінімально необхідний обсяг 
витрат для виконання 

(реалізації) проекту, тис. грн.

21736,00

Власний внесок громадської 
організації

5000,00

Термін реалізації проекту січень -  грудень 2022 року
Адреса громадської організації, 

телефон, факс, е-таіі
02091, м. Київ, вул. Вербицького, 9-і, 

тел. 562-08-14
Прізвище та ім’я по батькові 

голови громадської організації
Бойцов Василь Васильович

Г олова

Дата подачі заявки: « ^

В. Бойцов

21 р.



ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

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

ОПИС ПРОЕКТУ 
для реалізації у 2022 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: 
486 учасників бойових дій. 3 них: 134 інваліда війни.

- І групи -  09 осіб;
- II групи -  69 осіб;
- III групи -  56 осіб.

Матері та вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів -  11 
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 реє^реш ч 
для викргнаїшя
п р о е к т ^  «РАДА ВЕТЕРАНІВ V  

ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ^  (учасіІЯВ! бойош ЯІі'і):- >,

Для виконання проекту є наявні ресурси в громадської 
^організації: ..
ІД\ 1. Матеріально-технічне:
і Ірр^ндовані приміщення. Приміщення громадської



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 10 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 

2022 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 
(учасникі в бойових дій)» Дарницького району міста 
Києва в реалізацію проекту:
- фінансові ресурси (кошти спонсорів, благодійників та 
інші);
- орендовані приміщення.

2.6 Очікувані 
результати^*»» 
реалізації'''', 
проекту £ (учмии
(вкажіть>

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

Києва до проведення заходів з нагоди Дня захисника 
„^Вітчизни.

(участь-прийняло біля 250 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 5000,00
2 Внесок з місцевого бюджету 21736,00
3 Разом 26736,00



РАДА ВЕТЕРАНІВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ 
Дарницького району м> Києва

Україна, 02091, м. Київ-91, вул.Вербицького,9-і е-та іі: иа уе{егагі5@икг.пе1 тел/факс: (044) 562-08-14

вих. №Г2_ 16_ від «^ - І  » О 2021 р.

РОЗРАХУНОК
на участь у конкурсі проектів програм, розроблених громадськими 

організаціями ветеранів та інвалідів

Назва громадської 
організації, об’єднання

ГО «Рада ветеранів воєнних конфліктів 
(учасників бойових дій)» Дарницького 

району м. Києва.
До складу якої організації 
або спілки входить 
громадська організація, 
об’єднання

Українська спілка ветеранів Афганістану

Назва проекту програми Передбачити оплату комунальних 
послуг, енергоносіїв , теплопостачання та 
водопостачання офісного приміщення:

- оплата теплопостачання -  20 824,00;
- оплата водопостачання -  1500,00;
- оплата електроенергії -  2412,00;
- оплата оренди -  2000,00.

Загальна сума кошторису 
витрат на здійснення 
проекту програм, грн.

26 736,00 грн.

Очікування фінансування 
з бюджету

26 736,00 грн.

Сума залучених коштів
Терміни реалізації проекту 
програми

січень-грудень 2022 рік

Прізвище та ім’я 
керівника організації, 
адреса організації, 
телефон.

Бойцов Василь Васильович, 02091, м. Київ, 
вул. Вербицького, 9-і, тел. 562-08-14

Голова В. Бойцов



РАДА ВЕТЕРАНІВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ 
Дарницького району м. Києва

ф  М № .

ЧЧЧ 9
Україна, 02091, м. Київ-91, вул.Вербицького,9-і е-таіі: иа уе1егапз@икг.пе{ ________ тел/факс: (044) 562-08-14

Розрахунок коштів громадської організації «Рада ветеранів воєнних 

конфліктів (учасників бойових дій)» Дарницького району міста Києва на 

2022 рік для сплати Управлінню освіти Дарницької районної державної 

адміністрації в місті Києві за наданні послуги.

Видатки КЕКВ Розрахунок Сума
Оплата комунальних 

послуг

2271 

2273

2272

-  теплопостачання -  20824,00

- ел ект роен ергії-2412,00

- в о д а -  1500,00

24 736,00

Г олова
ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ч 

! З  ( т о п и ш  бойоаих


