
Заявка
на участь у конкурсному відборі районних громадських організацій 

для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2022 році

Назва громадської організації, що подає 
конкурсну пропозицію

"Об’єднання пенсіонерів та ветеранів 
Дарницького району м. Києва"

Назва пріоритетного напрямку Підтримка і захист законних прав, 
соціальних, економічних, вікових 
інтересів пенсіонерів та ветеранів війни, 
праці, служби, дітей війни і людей 
похилого віку Дарницького району 
м. Києва

Назва проекту Соціальна підтримка людей похилого 
віку

Відповідність проекту оперативним цілям, 
завданням та заходам Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року

Відповідає вимогам соціальної та 
психологічної реабілітації, залучення 
людей похилого віку до активної участі в 
суспільному житті міста

Загальна сума витрат для виконання (реалізації) 
проекту, тис. грн.

745656 грн

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва, 
тис. грн.

157454 грн

Мінімально необхідний обсяг витрат для 
виконання (реалізації) проекту, тис. грн.

115480 грн

Терміни реалізації проекту Січень - грудень 2022 року
Адреса громадської організації 

Телефон, факс, е-шаіі

02099, м.Київ, вул. Севастопольська, 9, 
офіс 2.
Тел/факс: (044)5672426 з 11.00 до 14.00 
Е-таі1: арус1атуІ8а@£таі1.сот

Прізвище, і’мя, по батькові голови правління 
громадської організації

Корецький Віталій Юрійович

(/

В.Корецький

ня 2021 року

Дата реєстрації заявки М , №  О&ЛУ
Реєстраційний номер конкурсної пропозиції А ' О /-
Підпис



опис
проекту для реалізації громадською організацією у 2022 році

Назва проекту: Соціальна підтримка людей похилого в ік у

Назва громадської організації, яка подає проект: "ОБ’ЄДНАННЯ 
ПЕНСІОНЕРІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА”

1. Загальна інформація про г ромадську організацію:

- дата створення: 04 березня 2020 року
предмет діяльності: забезпечення соціальної справедливості, пріоритету 

загальнолюдських цінностей, всебічного захисту законних прав., економічних, 
соціально-побутових, вікових, медичних, моральних та Інших інтересів пенсіонерів 
та ветеранів усіх соціальних категорій 

~ структура та чисельність:
органи управління: загальні збори або конференція, правління організації, 

голова правління, 12-ти відокремлених підрозділів (первинних організацій), 
наглядова рада

чисельність: всього членів - 1666і , серед них учасників бойових дій - 56і, 
учасників війн - 1329. інвалідів війн - ! 19, ліквідаторів аварії та потерпілих від неї - 
247, ветеранів військової служби та силових структур - 369.

джерела фінансування: благодійні внески та бюджет міста Києва 
наявність ресурсів для виконання проекту: людські ресурси, велика частина 

застарілої оргтехніки від необхідної, відсутність інтернету, комунальних послуг, 
досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів. вІдсутній.

2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту:
соціальна та психологічна реабілітація, залучення людей похилого віку до 

активної участі в суспільному житті міста
- сприяння:
координації зусиль ветеранів для реалізації та захисту їх спільних інтересів, 
ефективного використання ними наявних можливостей для забезпечення своїх 

економічних і соціальних прав,
отриманню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та соціальної 

допомоги
соціальної адаптації учасників бойових дій, ліквідаторів та потерпілих від 

аварії на ЧАЕС та членів їх сімей
національно - патріотичному вихованню молоді.

матеріальна підтримка життєдіяльності та працездатності обраних 
структур громадської організації, вирішення сучасного існування.

2.2, Цільова група, на яку с и р я м о в ^ < /Щ ^ щ з  рретрділом за статтю):
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люди похилого віку,
учасники бойових дій та війн, ліквідатори та потерпілі від аварії на ЧАЕС і 

члени їх сімей,
ветерани праці і члени їх сімей, 
одинаки,
жінки (81%) та чоловіки (19%)

2.3. Кількість осіб, яких планується охопити в рамках реалізації проекту-і 8000

2.4. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Люди похилого віку:
потребують особливої соціальної підтримки, залучення до активного життя та 

адаптації після відходу від активної праці та служби;
відчувають себе покинутими і непотрібними державі та суспільству; 
потребують підтримки та ознайомлення зі своїм новим статусом, правами та 

можливостями;
потребують захисту своїх прав та інтересів, додаткової освіти та залучення до 

громадського життя;
80%) людей похилого віку знаходяться за межею бідності та мають проблеми 

зі здоров’ям;
потребують особливого медичного обслуговування та лікування, у т.ч. і 

санаторного.

2.5. План заходів з реалізації проекту

Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення 
етапу

Термін
реалізації

етапу

Результати здійснення 
етапу

І етап Визначення індивідуальних 
потреб членів організації, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, які вони не 
можуть самостійно подолати, їх 
потреби в соціальних послугах 
шляхом відвідування таких 
членів організації та їх родин за 
місцем проживання. 
Встановлення наявних 
можливостей організації, 
можливості залучення коштів 
бюджету міста, благодійників та 
спонсорів. Залучення коштів у 
межах даного проекту для 
вирішення економічних, 
соціальних, медичних, правовдх 
потреб ветеранів. Встановленім

2022 рік
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1. Складання карт 
обстеження осіб/сімей 
ветеранів
2. Оформлення 
документів для 
отримання допомоги в 
рамках міських програм.
3. Оформлення 
документів та листів для 
отримання допомоги 
благодійників та 
благодійних організацій 
і депутатів всіх рівнів.
4. Укладення договорів 
про патронажне 
обслуговування

)



потреб в медичних препаратах, в 
оформленні субсидій та пільг по 
сплаті комунальних послуг.
Привітання ювілярів та залучення 
членів організації до заходів, що 
проводяться у Дарницькому 
районі згідно з планом.

2022 рік План, запрошення та 
картки учасників

Надання підтримки та допомоги 
одиноким та малозабезпеченим 
членам організації

2022 рік План волонтерської 
роботи, запрошення та 
картки учасників

II етап Соціальна реабілітація та 
залучення людей похилого віку 
до активної участі у суспільному 
житті району та міста. 
Проведення підготовчих та 
організаційних заходів для:
- участі пенсіонерів, ветеранів та 
членів їх сімей в районних та 
міських заходах
- спільні екскурсії до музеїв та 
театрів
- участь у загальнодержавних 
інформаційних та просвітніх 
заходах

2022 рік План, запрошення та 
картки учасників.
Фото- та відео звіти про 
заходи на сторінці 
організації у РасеЬоок

III етап Історично - та національно - 
патріотичне виховання молоді. 
Проведення організаційних та 
підготовчих заходів для 
організації спільних з іншими 
ветеранськими та молодіжними 
рухами:
- заходів по вшануванню пам’яті 
загиблих в роки Другої світової 
війни,
- заходів по вшануванню пам’яті 
загиблих бійців за незалежність 
України
- відвідуванню музею в 
Межигір’ї, Бучі, Київської 
пустині та фортеці
- організація та проведення 
спільних концертів та екскурсій
- залучення молоді до привітань 
пенсіонерів та ветеранів зі 
святами.

2022 рік
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2.6. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси, тощо).

Людські ресурси, приміщення, оргтехніка, кошти та методична допомога 
Палацу культури "Дарниця", туристичної фірми "Фортуна-С", "НовуМедикал 
Позняки", Торгівельного центру "Епіцентр", Першої клінічної лікарні на Червоному 
хуторі, Дарницької організації "Червоний Хрест", депутатського корпусу Київради.

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

За результатами запланованих для проведення заходів - будуть надані 
пропозиції, та зроблені напрацювання до державних структур з метою покращення 
та удосконалення програм по соціальному захисту пенсіонерів та ветеранів усіх 
соціальних категорій і людей похилого віку.

2.8. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Плануємо поширення досвіду реалізації проекту серед соціальних структур у 

Дарницькому районі м. Києва. Окрім цього, напрацьований досвід та рекомендації 
по роботі з громадянами похилого віку, по їх залученню до ефективної участі у 
суспільному житті району та м. Києва плануємо висвітити на сторінці нашої 
громадської організації у РасеЬоок.

3. Кошторис проекту

№ Назва статті витрат на реалізацію Кількість Ціна за Вартість,
п/п проекту одиниць одиницю,

грн.
грн.

1 2 3 4 5
1. Придбання квітів для активних ювілярів 

90, 95, 100 та більше років
20 200 4000

2. Придбання продуктових наборів до 
загальнодержавних свят (День людини 
похилого віку, Новий рік, 8 Березня)

200 300 60000

3. Виїздні екскурсії:
- по місту Києву (група з 30 людей)
- до Межигір’я (група з 18 людей)
- Буча Київської обл (група з 30 людей)

1
1
1

6300
4400
4800

6300
6800
4800

4. Організаційні заходи:
- забезпечення роботи сторінки ГО у 
РасеЬоок по інформуванню про свою 
діяльність
- оповіщення, складання списків, карток,

11 2000 22000

проведення зйомок, тощо 10 200 2000
- укладання договорів з патронажними
сестрами
- створення та забезпечення роботи

5 500^
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1 2 3 4 5
5. Відвідування театральних вистав, 

виставок, кінопоказів та пішохідних 
екскурсій

150 50 7500

6. Адміністративні витрати, з них:

І

оренда приміщення
утримання мобільного зв’язку: 

Київстар (1*150)
Ьіґе 4 номера *40 грн/міс,

16 номерів*25 грн/міс

1
4
16

150x12
40x11
25x11

1800
1760
4400

послуги Інтернет-мережі на рік 1 200 2400
заробітна плата, на яку нараховується 
єдиний внесок:
- голова правління
- бухгалтер
- адміністратор РасеЬоок

всього:
- нарахування єдиного внеску, всього

1
1
1
3

8000
7000
6500

21500
4730

9600
84000
48000

258000
56760

- матеріальна допомога членам 
організації, які не перебувають у 
трудових відносинах, та яка має 
систематичний (щомісячно) характер, 
усього 35 500 192500
- нецільова благодійна (матеріальна) 
допомога за заявами членів організації у 
зв’язку з особистими обставинами, яка 
носить разовий характер, усього 24 3180 76320
- нагородження грамотами, подяками, 
квітами та цінними подарунками 10 2600 26000

: ?. Канцилярсько - господарчі товари:
- папір А4 (пачка 500 аркушів)
- ручки кулькові
- олівці
- заправка картриджів
- миючий засіб "Каченя" 500 мл
- миючий засіб "Фейри" 500 мл
- туалетний папір "Обухів"

10
50
25 
8 
13 
13
26

90
10
6

200
36
26
10

900
500
150
1600
468
338
260

8- Аптечка медичної допомоги 13 200 2600
9. Вшанування померлих пенсіонерів та 

ветеранів (придбання квітів та вінків) 20 150 3000
г
1 Загальна сума: 745656


