
до Порядку відбор> громадських
о б ’єднань для надання фінансової 
підтримки з бю джету міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадського о б ’єднання, що подає 
конкурсну пропозицію____________________

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ  
БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»______________________

Назва пріоритетного напрямку Соціальна реабілітація учасників антитерористичної 
операції, воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових  
дій та їхн іх сімей

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

Сектор 2.3.
- Забезпечення надання комплексної соціальної 
підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в 
АТО;
- Забезпечення партнерської взаємодії державного та 
громадського секторів у розвитку соціальної сфери;
- Сприяння розвитку волонтерського руху;
- Популяризація, підтримка та розвиток соціально- 
відповідального підходу у діяльності підприємств та 
організацій
Сектор 2.4.
-П ідтрим ка та проведення професійних та 
аматорських спортивних заходів;
- Ф ормування позитивного ставлення громадян до  
фізичної культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення  
інф ормаційного середовищ а, впровадження  
соціальної реклами переваг рухової активності, 
організації заходів національно-патріотичного, 
спортивного виховання тощ о);
-Залучення лю дей з інвалідністю до фізкультурно- 
оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної 
реабілітації ________________________________

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

242862,00 грн.

Очікуване фінансування з бю джету міста 
Києва, тис.грн.____________________________

194290,00 грн.

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

194290,00 грн.

Терміни реалізації проекту Січень 2022 року - грудень 2022 року
Адреса громадського о б ’єднання 
Телефон, факс, е -т а іі____________

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 6.11, оф.223 
тел ./(сі), 044 565 1508; 067 801 0910; Ь иЬс!@і.иа

Прізвище, ім’я, по батькові голови 
громадського о б ’єднання

Королюк Геннадій Родіонович
громадсь^ол

Підпис,керівника громадського о б ’єднання
УЧДСНШ? Vі '*

Печатка громадського о б ’єднання
V ,,  • : •’*//
* , • V - » С Г 5 0  і ,!?*.’ - > Л * ‘: • , , •

Дата 23 вересня 2021 року

Королюк Геннадій Родіонович  
(П.І.Б.)

ДатгНреєстрації заявки
Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції_______________________
Підпис

д^ ~ 7 ауЮНПА 8  МСТІ КИЄВІ Д Г О Ш Н *  ДД И М С Т Р Ш

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО

Вх.№

*Заповнюсгься Організатором конкурсного відбору



Додаток З
до Порядку відбору громадських 
об’єднань для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Опис проекту

для реалізації у 2022 році 
Комплекс системних заходів з ресоціалізації учасників бойових дій та їхніх
сімей «Будемо жити»_____________________________________________

(назва проекту) 

Назва громадського об’єднання, яке подає проект

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»

1. Загальна інформація про громадське об’єднання

- дата створення: 06.07.2015 р.____________________________________________
- предмет діяльності: КВЕД-2010 94.99 Діяльність інших громадських

організацій_____________________________________________________________
- структура та чисельність: засновниками ГС «БРАТЕРСТВО УБД» є «Спілка 
ветеранів локальних конфліктів Дарницького району м. Києва»; «Благодійний
фонд «Волонтерський десант»»; «Рада ветеранів воєнних конфліктів 
(учасників бойових дій) Дарницького району м. Києва»; «Київська міська 
спілка ветеранів АТО». Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ» об’єднує в своїх рядах мешканців Дарницького 
району м. Києва - інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції (ООС), членів сімей загиблих, колишніх 
військовополонених та заручників, військовослужбовців, а також учасників - 
громадські організації Дарницького району міста Києва, що мають у своїй 
діяльності соціальну спрямованість, ветеранські організації, організації 
ветеранів антитерористичної операції (ООС). Станом на серпень 2021 року 
спілка налічує понад 5000 членів (фізичних осіб), більше ста з яких інваліди 
війни, сорок чотири - члени сімей загиблих та більше ста осіб - членів спілки, 
що на даний час виконують бойові завдання в зоні ООС. Спілка налічує 
також вісім учасників (юридичних осіб), серед яких «Спілка ветеранів АТО 
Дарницького району міста Києва», інші ветеранські організації. У січні 2017 
року створено молодіжне крило ГС «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ 
ДІЙ УКРАЇНИ»
- джерела фінансування: місцевий бюджет, масні внески

. . /  '"'■V ! .
- наявність ресурсів для виконання проещру^&йасні людські ресурси, частково -
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- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: в попередні 
періоди реалізовано понад сто заходів з метою підтримки бойового духу

захисників України - учасників антитерористичної операції (ООС), реабілітації 
та повернення їх до соціуму після війни. Проведено понад п’ятдесят заходів 
національно-патріотичного спрямування з метою виховання у молоді високих
морально-етичних якостей,____ національного патріотизму, вмотивованої
готовності до захисту Батьківщини, підтримки та пропаганди здорового образу 
життя, залучення ветеранів та молоді до занять фізичною культурою та
спортом, звеличення патріотизму до рівня національної ідеї заради об’єднання 
українського народу в його прагненні до свободи, перемоги, відродження та 
розбудови України. Проведено дванадцять заходів для дітей учасників бойових 
дій - ветеранів антитерористичної операції (ООС) - екскурсій, тематичних 
зустрічей, шість військово-патріотичних таборувань для юнацтва та молоді, 
тематичні конференції з метою поширення ідей національно-патріотичного 
виховання, розбудови ветеранського руху, благодійництва. Проведено заходи з 
метою підтримки соціально-незахищених верств населення та дітей загиблих 
учасників антитерористичної операції

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту:
підтримка інвалідів війни, учасників бойових дій, реабілітація та повернення їх 
до соціуму після війни. Підтримка сімей учасників бойових дій та сімей 
загиблих. Пропагування здорового образу життя, залучення до занять фізичною 
культурою та спортом
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): 
інваліди війни, учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції,

• ч** * Л  • V» ґ*  *сім і учасників бонових дій, члени сімей загиблих, військовослужбовці, 
колишні військовополонені та заручники. В проекті взято до уваги принцип 
тендерної рівності, передбачається охоплення учасників, як жіночої статі, так 
і чоловічої

2.3. Кількість осіб, яких планується охопити в рамках реалізації проекту: 
в рамках реалізації проекту планується охопити понад три тисячі осіб

2.4. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект:
як не прикро визнавати, але на сході України і досі точаться бої за 
Незалежність та цілісність нашої держави. Воїнам, які тривалий час виконували 
бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції необхідна 
адаптація та ресоціалізація ( не рідко люди такої категорії змущені заново
пристосовуватися до мирного життя).____ Лише невеликому відсотку
військовослужбовців, що брали участь у бойових діях вдається уникнути пост- 
воєнного синдрому, для інших життя після війни складається не найкращим 
чином, інколи драматично... Про це красномовно свідчить статистика. Відома 
приказка, що час лікує, у випадку і  війною зазвичай не спрацьовує. 
Комплексна соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та 
здійснення заходів щодо повернення їху'ШіЩтивкого громадського життя, на 
даний час є вкрай актуальною. ЇАдже успішна соціальна адаптація та



реабілітація учасників антитерористичної операції, які мужньо захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, є запорукою їх 
поступового повернення до повноцінного життя, щасливого майбуття для них,

їх сімей та родин і зрештою для нашої країни, бо квітуча Україна це і є тисячі
щасливих українських сімей
2.5. План заходів з реалізації проекту:

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін
реалізації
етапу

Результати
здійснення
етапу

Планувальний етап Розробка концепції 
просування проекту 
шляхом залученням 
до консультацій фа
хівців відповідного 
профілю, учасників 
проекту, набувачів 
продуктів проекту. 
Формулювання нас
лідків реалізації 
проекту. Складання 
всього спектру робіт 
щодо реалізації 
проекту.

01.01.2022р.-
15.01.2022р.

Розроблена кон
цепція просування 
проекту, сформу
льовані очікува
ння від реалізації 
проекту та зав
дання, визначено 
перелік робіт 
необхідних для 
реалізації проекту.

Підготовчий етап Підбір необхідного 
обладнання для про
ведення заходів 
(комп’ютер, принтер, 
сканер,відеопроектор, 
інформаційні носії). 
Обладнання примі
щення необхідними 
канцелярськими, ви
тратними, технічними 
матеріалами та засо
бами. Відбір та підго
товка виконавців 
заходів. Придбання 
необхідної навчальної 
та довідкової літера
тури, поліграфічної 
продукції. Придбання 
необхідних атрибутів 
- заохочувальних 
призів та подарунків. 
Придбання пам’ятних 
медалей для інвалідів 
війни, учасників бойо
вих дій, кубків та при
зів для переможців. 
спортивних змагань, (

Інформування орі анів
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15.01.2022р.-
30.11.2022р.
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Відібрано та під
готовлено вико
навців заходів, 
визначено перелік 
необхідної довід
кової, національ
но-патріотичної 
літератури, полі
графічної продук
ції. Доведена ін
формація про за
ходи, що плану
ються до органів 
державної влади, 
громадськості, 
навчальних закла
дів.



мадськості, навчаль
них закладів, про за
ходи, що плануються. 
Виготовлення полі
графічної продукції 
національно-патрі
отичної тематики, 
рекламно-інформа
ційної продукції 3 
метою поширення 
інформації щодо 
запланованих заходів 
та їх актуальність.

Етап втілення проекту Проведення заходу 
«Святкування Водо
хреща», з залученням 
до безпосередньої 
участі в заході людей 
з інвалідністю (інва
лідів війни), учасників 
бойових дій та їх 
сімей.

19.01.2022 р. Захід проведено за 
участі інвалідів 
війни, учасників 
бойових дій та їх 
сімей. Створення 
передумов для 
успішної адаптації 
учасників заходу 
до соціуму.

Відзначення Дня 
Соборності України 
з залученням до без
посередньої участі в 
заході людей з 
інвалідністю 
(інвалідів війни), 
учасників бойових дій 
та їх сімей, сімей 
загиблих.

22.01.2022р. Захід проведено. 
Створення перед
умов для ресоці- 
алізації учасників 
заходу завдяки ак
тивній громадян
ській позиції, 
шанобливого 
ставлення до 
Батьківщини.

Проведення заходу із 
залученням відповід
них фахівців на під
тримку інвалідів вій
ни, учасників бойових 
дій, учасників антите
рористичної операції, 
їх сімей та сімей за
гиблих у вигляді нада
ння їм морально-пси
хологічної, інформа
ційної, юридичної 
допомоги.

28.01.2022р. Захід проведено. 
Надано морально- 
психологічну, 
інформаційну, 
юридичну 
допомогу інвалі
дам війни, учасни
кам бойових дій, 
їх сім’ям та сім’ям 
загиблих.

Проведення тренінгу, 
із залученням 
відповідних фахівців, 
щодо особливостей 
роботи з учасниками 
антитерориствиДоі" 
операції в плані їх 
соціально* адаптації 
та соціального 
захисту.

04.02.2022р. Тренінг проведе
но. Взято до уваги 
передовий досвід 
країн західного 
світу, вітчизняні 
новації для 
успішної роботи 
соціальних праців
ників, інших 
фахівців.



Проведення спор
тивних змагань 
«5-й зимовий турнір 
із спортивної 
рибалки» серед 
учасників бойових 
дій, інвалідів війни з 
метою їх психологіч
ної реабілітації, 
повернення до 
соціуму, з залученням 
до турніру видатних 
спортсменів, 
чемпіонів світу та 
України, 
громадськості, 
ветеранських 
організацій.

12.02.2022р. Захід проведено . 
Створення перед
умов для успіш
ної адаптації 
учасників заходу 
до соціуму через 
заняття спортом, 
активний спосіб 
життя.

Проведення заходу 
«День вшанування 
учасників бойових дій 
на території інших 
держав - 
спадкоємність 
поколінь».

15.02.2022р. Захід проведено. 
Створення 
передумов для 
успішної адаптації 
учасників заходу 
до соціуму через 
спілкування з 
старшими поколі
ннями учасників 
бойових дій.

Проведення заходу 
«Святкування Мас
ляної» з залученням 
до безпосередньої 
участі в заході людей 
з інвалідністю (інва
лідів війни), учасни
ків бойових дій та їх 
сімей, сімей загиб
лих військовослуж
бовців -учасників 
антитерористичної 
операції.

05.03.2022р. Захід проведено. 
Створення 
передумов для 
успішної адаптації 
та ресоціалізації 
учасників заходу 
через соціокуль- 
турні заходи.

Вітання дружин 
загиблих військово
службовців- учасників 
антитерористичної 
операції, жінок учас
ників бойових дій 3 
нагоди Міжнародного 
Жіночого Дня.

08.03.2022р. Соціокультурний 
захід проведено. 
Створення перед
умов для успішної 
адаптації до соціу
му жінок - учасни
ків бойових дій, 
дружин та матерів 
загиблих.

Відзначеннея Дня 
українського добро-  ̂
вольця. Вшанування 
полеглих дарничащ - 
учасників антитерю*' ;

14.03.2022р.

ЬРАІ г • • 4 ч
У ч л с а т в  к-їй \ ^

Захід проведено, 
вшановано полег
лих дарничан - 
учасників антите
рористичної опе-



передумов для 
успішної ресо- 
ціалізації сімей 
загиблих війсь- 
ковослухбовців 
через соціокуль- 
турні заходи, під
тримку учасників 
бойових дій.

Тематична зустріч 
побратимів, відзначе
ння «Дня Національ
ної Г вардії України».

26.03.2022р. Зустріч проведена. 
Адаптація до соці
уму за рахунок 
підтримки побра
тимів.

Проведення «круглого 
столу» із залученням 
відповідних служб та 
спеціалістів з питань 
звільнених з лав ЗСУ 
та Національної 
Гвардії військово
службовців.

22.04.2022р. «Круглий стіл» 
проведено, надано 
необхідні консуль
тації фахівцями, 
щодо працевлаш
тування звільне
них військово
службовців.

Проведення заходу 
для сімей загиблих 
військовослужбовців - 
учасників антитеро
ристичної операції 
«Великдень: Світле 
Христове воскре
сіння»

24.04.2022р. Захід проведено. 
Надано підтримку 
сім’ям загиблих 
військовослужбов
ців.

Тематична зустріч 
побратимів, від
значення «Дня 
Прикордонника»

30.04.2022р. Зустріч проведена. 
Адаптація до соці
уму за рахунок 
підтримки 
побратимів.

Проведення заходу 
«День пам’яті і при
мирення з нагоди пе
ремоги над нацизмом 
у Європі та завер
шення Другої світової 
війни», вшанування 
ветеранів - перемож
ців Другої світової 
війни, мешканців 
Дарницького району 
м.Києва, за участі 
учасників антитеро
ристичної операції, 
керівництва Дарниц 
кого району.

08. 05.2022 р„
09. 05.2022 р.

О їч

Захід проведено. 
Створення 
передумов для 
успішної адап
тації та ресоці- 
алізації учасників 
заходу щляхом 
спілкування з 
старшими 
поколіннями 
учасників бойо
вих дій, вивчення 
їх досвіду 
повернення до 
мирного життя.

І * А



Проведення заходу 
«Волонтерський 
десант»- відвідува
ння військовослуж
бовців ЗСУ та Наці
ональної Гвардії, в 
тому числі членів 
спілки «БРАТЕРС
ТВО УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ 
УКРАЇНИ» в місцях 
проходження їхньої 
служби, надання 
військовослужбовцям 
матеріально-технічної 
допомоги, медикамен
тів та інших засобів.

20.05.2022р.-
22.05.2022р.

Захід проведено. 
Надано підтримку 
захисникам країни 
матеріально-тех
нічними засобами, 
медикаментами 
та іншим.

Проведення щорічно
го форуму з питань 
соціального захисту 
ветеранів війни, за 
участі керівництва 
Дарницького району, 
депутатів Верховної 
Ради, депутатів 
Київради, представни
ків відповідних управ
лінь та відомств, гро
мадськості, інвалідів 
війни, учасників бойо
вих дій, сімей загиб
лих.

31.05.2022р. Форум проведено 
за участі керівниц
тва ДРДА, депута
тів різних рівнів, 
представників 
управлінь та 
відомств, інвалі
дів війни, учасни
ків бойових дій.

Відзначення Дня 
конституції України, з 
залученням інвалідів 
війни, учасників 
бойових дій та їх 
сімей, сімей загиблих 
військовослужбовців - 
учасників антитеро
ристичної операції.

28.06. 2022 р. Захід проведено. 
Створення перед
умов для ресоці- 
алізації учасників 
заходу завдяки 
активній грома
дянській позиції, 
шанобливого став
лення до Батьків
щини.

Тематична зустріч 
побратимів, відзначе
ння «Дня парашутис
та», виконання стриб
ків з парашутом, 
проведення конферен
ції членів та учасників 
спілки.

26.07.2022р. Адаптація та по
вернення до соці
уму за рахунок 
підтримки побра
тимів, активного 
способу життя, 
спорту, суспільно- 
громадського 
життя.



Проведення спортив
них змагань «4-й літ
ній турнір із спортив
ної рибалки» серед 
учасників бойових 
дій, інвалідів війни з 
метою їх психологіч
ної реабілітації, 
повернення до соці
уму, з залученням 
до турніру видатних 
спортсменів, чемпіо
нів світу та України, 
громадськості, вете
ранських організацій.

13.08.2022р. Створення перед
умов для успіш
ної адаптації 
учасників заходу 
до соціуму через 
заняття спортом, 
активний спосіб 
життя.

Проведення заходу 
«День Державного 
Прапора України» та 
«День Незалежності 
України», підняття 
Державних Прапорів 
в Дарницькому районі 
м.Києва, вшанування 
та нагородження 
героїв антитерорис- 
тичної операції.

23.08.2022 р„
24.08.2022 р.

Створення 
передумов для 
ресоціалізації та 
адаптації учас
ників заходу 
завдяки активній 
громадянській 
позиції, шаноб
ливого ставлення 
до Батьківщини, її 
традицій та куль
тури.

Тематична зустріч 
побратимів, від
значення «Дня 
військового 
розвідника»

07.09.2022 р. Адаптація та 
повернення до 
соціуму за раху
нок підтримки 
побратимів.

Проведення заходу 
«Волонтерський 
десант»- відвідування 
військовослужбовців 
ЗСУ та Національної 
Гвардії, в тому числі 
членів спілки 
«БРАТЕРСТВО 
УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ 
УКРАЇНИ» в місцях 
проходження їхньої 
служби, надання 
військовослужбовцям 
матеріально-технічної 
допомоги, медика
ментів та інших 
засобів.

09.09.2022 р,- 
11.09.2022р.

Підтримка захис
ників країни мате
ріально-технічни
ми засобами, ме
дикаментами та 
іншим.

Проведення тренінгу^ 
із залученням відпо
відних фахівців- щодо 
особливостей (і 
роботи з учасниками

■-33:Є9,2022р.

' . - 
‘Ш і т "  V і,л и

Вивчення пере
дового досвіду 
країн західного 
світу, вітчизняних 
новацій, для



антитерористичної 
операції в плані їх 
соціальної адаптації 
та соціального 
захисту.

успішного 
застосування у 
справі адаптації 
ветеранів війни.

Проведення заходу з 
нагоди святкування 
«Дня захисників і 
захисниць України», 
вітання та нагород
ження героїв анти
терористичної 
операції (ООС).

14.10.2022р. Соціокультурний 
захід спрямова
ний на звеличення 
та поширення ідей 
патріотизму, під
тримку бойового 
духу захисників 
Батьківщини.

Тематична зустріч 
побратимів, від
значення «Дня ра
кетних військ і ар
тилерії», «Дня ін
женерних військ».

03.11.2022 р. Адаптація та 
повернення до 
соціуму за раху
нок підтримки 
побратимів.

Проведення заходу 
«День гідності і 
свободи», вітання 
учасників Революції 
Гідності.

21.11.2022р. Захід спрямова
ний на популяри- 
рацію ідей Рево
люції Гідності, 
підтримку учас
ників Революції 
Гідності.

Проведення заходу 
«Міжнародний день 
інвалідів», 
вшанування та 
нагородження героїв 
антитерористичної 
операції- інвалідів 
війни.

03.12.2022 р. Захід спрямова
ний на підтримку 
інвалідів війни, їх 
адаптацію та 
повернення до 
соціуму.

Проведення заходу 
«День Збройних Сил 
України», вшанування 
та нагородження 
військовослужбовців 
ЗСУ - учасників 
антитерористичної 
операції.

06.12.2022р. Соціокультурний 
захід спрямова
ний на звеличення 
та поширення ідей 
патріотизму, під
тримку бойового 
духу захисників 
Батьківщини.

Проведення святково
го ранку «День свято
го Миколая» для ді
тей із сімей загиблих 
військовослужбовців- 
учасників антитеро
ристичної операції.

19.12.2022р. Захід для дітей, 
спрямований на 
підтримку сімей 
загиблих військо
вослужбовців.



Проведення свят
кового ранку «3 
Різдвом Христовим» 
для дітей учасників 
антитерористичної 
операції, дітей із 
сімей загиблих 
ві йськовослужбовців- 
учасників антитеро
ристичної операції.

25.12.2022р. Захід для дітей 
учасників антите
рористичної 
операції, дітей із 
сімей загиблих, 
спрямований на 
підтримку сімей 
ветеранів та за
гиблих військо
вослужбовців.

Підсумковий етап Поширення ідей 
ветеранського руху, 
національно-патріо
тичного виховання 
через публікації в ме
режі інтернет, ЗМІ, 
телебачення та радіо, 
«круглі столи», 
пресконференції на 
прикладі реалізова
ного проекту. 
Проведення семінарів 
з метою розповсюд
ження аналогічної 
системи роботи для 
інших ветеранських 
організацій та набуто
го досвіду.

30.11.2022р.- 
31.12.2022р.

Використання ідей 
ветеранського 
руху, національно- 
патріотичного ви
ховання іншими 
ветеранськими 
організаціями, 
розповсюдження 
досвіду та мето
дик організації по
дібних проектів.

2.6. Участь громадського об’єднання в реалізації проекту (людські, 
фінансові ресурси тощо):

до виконання поставлених завдань будуть залучені людські ресурси - члени 
громадської організації, фахівці відповідних напрямків, спортсмени, видатні 
люди, популярні митці, органи державної влади та громадянські інституції, 
частково фінансові та технічні ресурси;
2.7. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники):
втілення проекту сприятиме соціальній адаптації та психологічній 
реабілітації учасників бойових дій, інвалідів та ветеранів війни, соціальному 
захисту членів їх родин, реалізації соціально-психологічного потенціалу 
військовослужбовців з метою їх інтеграції в суспільство. В етапах реалізації 
проекту планується залучити більше трьох тисяч осіб, через публікації в 
мережі інтернет, ЗМІ, телебачення та радіо, «круглі столи», прес-конференції
- охопити значно більшу частину цільової аудиторії.
2.8. Можливість поширення досвіду реалізації проекту:
поширення програми проекту для інших організацій через публікації в мере
жі інтернет, ЗМІ, телебачення та радіо, «круглі столи», прес-конференції.



КОШТОРИС ВИТРАТ 
на фінансову підтримку громадського об’єднання для виконання (реалізації)

програм (проектів, заходів)

Громадська спілка "БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ"

(назва громадського об'єднання)

Комплекс системних заходів з ресошалізації учасників бойових дій та їхніх сімей "Будемо жити"

(назва проекту)

№

з/п
Стаття витрат Розрахунок витрат Сума коштів 

державного 
бюджету, 

грн.

Власний внесок 
організації, 

грн.

Загальна сума 
коштів, 

грн.

1 2
а - *

6 7 8

РАЗОМ витрат за кошторисом

1 Витрати на реалізацію програми (проекту,заходу)

Оплата послуг залучених спеціалістів (плата за договором 
про надання послуг), шо передбачаються тільки для оплати 
послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації 
проекту або проведення заходу на підставі цивільно- 
правових договорів (не більше 20 % загального обсягу 
бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються 
для реалізації програми (проекту, заходу))

Кількість 
залучених осіб

Кількість
годин

Оплата за 
годину,грн.

Технічний персонал для консультацій з проведення 
соціокультурних заходів. Підготовчий етап.

4 16 150 2400 2400

Залучення психологів, юристів до заходу 28.01.2022р, 4 16 200 3200 3200

Залучення іноземних фахівців до заходу 04.02.2022р. 2 8 350 2800 2800

Залучення видатних спортсменів, чемпіонів для проведення 
майстер-класів, суддівства на заході 12.02.2022р.

6 24 250 6000 6000

Залучення інструкторів з парашутного спорту до заходу 
26.07.2022р.

2 4 300 1200 1200

Залучення видатних спортсменів, чемпіонів для проведення 
майстер-класів, суддівства на заході 13.08.2022р.

6 24 250 6000 6000

Залучення іноземних фахівців до заходу 30 09 2022р. 2 8 350 2800 2800

Залучення технічного персоналу для проведення 
соціокультурного заходу 14 10.2022р.

4 16 200 3200 3200

Залучення дитячого психолога до заходу 19.12.2022р. 2 4 350 1400 1400

Залучення дитячих психологів до заходу 25.12 2022р. 2 4 350 1400 1 400

Залучення спеціалістів з реклами та соцмаркетингу. 
Підсумковий етап

3 48 150 7200 7200

Нарахування

Всього за статтею 33 172 37600 37600
2 Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід 

(чи плата за їх користування (назва, м2))
Кількість
одиниць

Кількість 
днів (годин) 

оренди

Вартість 
оренди за 

день (годину), 
ГРН

X X X

Оренда намету УСБ-56 для заходу 19.01.2022р. 1 1 3500 3500 3500

Оренда намету УСБ-56 для заходу 12.02.2022р. 1 1 3500 3500 3500

Оренда намету УСБ-56 для заходу 13.08 2022р. 1 1 3500 3500 3500

Всього за статтею 3 3 10500 10 500

3 Художнє та технічне оформлення місць реалізації програми
(проекту, заходу)

Кількість
одиниць

Кількість
ім д а о т

^  V '

Вартість за 
гадину (день).

-  - 1

X X X

Технічне оформлення місця реалізації заходу 19.01.2022р. 1 •?ІіЛ ч
г

1000 1000



Технічне оформлення місця реалізації заходу 12.02.2022р. 1 5 200 1000 1000

Технічне оформлення місця реалізації заходу 13.08 2022р. 2 10 200 2000 2000

Художнє та технічне оформлення місця реалізації заходу 
14.10.2022р.

2 8 300 2400 2400

Всього за статтею 6 28 6400 6400
4 Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда 

транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного 
засобу)

Кількість 
одиниць, шт.

Кількість 
годин (км)

Вартість за 
годину (км), 

грн

X X X

Оренда транспортного засобу (автобус на 50-ть місць) для 
проведення заходу 19.01.2022р.

1 6 400 2400 2400

Оренда транспортного засобу (автобус на 50-ть місць) для 
проведення заходу 12.02.2022р

2 12 400 4800 4800

Оренда транспортного засобу (автобус на 25-ть місць) для 
проведення заходу 20.05-22.05.2022р

1 56 250 14000 14000

Оренда транспортного засобу (автобус на 50-ть місць) для 
проведення заходу 13 08.2022р.

2 12 400 4800 4800

Оренда транспортного засобу (автобус на 25-ть місць) для 
проведення заходу 09.09 - 11.09.2022р.

1 56 250 14000 14000

Оренда транспортного засобу (автобус на 30-ть місць) для 
проведення заходу 14.10.2022р.

1 6 300 1800 1800

Оренда транспортного засобу (автобус на 30-ть місць) для 
проведення заходу 19.12.2022р.

1 6 300 1800 1800

Всього за статтею 9 154 43600 43600
Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування 
ними) (перелік та технічні характеристики)

Кількість 
одиниць, шт.

Кількість 
днів (годин) 

оренди

Вартість 
оренди за 

день (годину), 
грн.

X X X

Оренда оргтехніки (відеопроектору Азег К650І, мобільного 
екрану 100" Ьо§ап РК Т2) для заходу 04.02.2022р.

1 4 300 1200 1200

Оренда оргтехніки (відеопроектору Азег К6501, мобільного 
екрану 100" Ьо^ап РК Т2) для заходу 22.04.2022р.

1 4 300 1200 1200

Оренда оргтехніки (відеопроектору Азег К650І, мобільного 
екрану 100" Ьоцап РК Т2) для заходу 30.09.2022р.

1 4 300 1200 1200

Оренда світлодіодного екрану ЬЕО Р8, 5хЗм.,7,8 пікселів 
Комплекту акустичних систем Огигп Ріііз -зиЬ+Іор (комлл. 
2кВт) для заходу 14.10.2022р.

1
1

3
3

2000
800

6000
2400

6000
2400

Всього за статтею 7 24 20400 20400
6 Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік) Кількість

одиниць
(хв., шт.)

Вартість за 
одиницю, 

грн.

X X X

Послуги телефонного зв’язку. 
Послуги мережі інтернет. 
Поштові послуги.

•

Всього за статтею

7 Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні 
характеристики)

Кількість 
одиниць, шт.

Вартість за 
одиницю, грн

X X X

Друк тематичних брошур (16 ст., А5), обкладинка м'яка 4+4, 
350 грамів на метр з УФ лакуванням, внутрішній блок 4+4, 
130 грамів на метр квадратний, написання тексту брошури та 
вичитка текстів літературним редактором та коректором, 
підбір та виготовлення фотоматеріалів та розробки оригінал- 
макету).
Виготовлення банерів розміром 234x60см , повнокольорових, 
УФ-друк на банерній тканині з елементами кріплення 
(люверсами).
Друк плакатної продукції формату А2, односторонніх., 
глянець, без покриття

100
20
50

48
430
60

4800
8600
3000

4800
8600
3000

Всього за статтею 170 16400 16400
8 Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік) Кількість 

одиниць, шт. „ ^
Вартість за 

одиницю, грн
X X X

Щоденник датований 
Папка реєстратор А4/2Б/30 
Папка з файлами А4 ЮВ

У < 
і :ті '0 ,

130 
72 
62 |

520
864
620

520
864
620



Набір настільний Е 31710 
Дошка магнітно-маркерна ОРТІМА 
Флеш-пам’ять Тгап8се(і 32 СЬ. 
Калькулятор В8 999 16р 
Ручки кулькові ЗсІїпеігіег 0,7мм 
Папір для друку А4 Баїа Сору 80г/м2

1
1
2
1

20
10

214
990
750
340
32
152

214
990
1500
340
640
1520

214
990
1500
340
640
1520

Всього за статтею 7208 7208
9 Оплата проїзду ветеранам війни та штатним працівникам 

громадського об’гднання ветеранів (які залучені до 
виконання програми (проекту, заходу)

Кількість осіб Кількість 
днів (раз)

Вартість за 
день (раз), грн

X X X

Всього за статтею

10 Оплата харчування ветеранам війни та штатним працівникам 
громадського об’єднання ветеранів (які залучені до 
виконання програми (проекту, заходу)

Кількість осіб Кількість
днів

Вартість за 
день (раз), грн

X X X

Всього за статтею

11 Оплата вартості проживання ветеранам війни та штатним 
працівникам громадського об’єднання ветеранів (які залучені 
до виконання програми (проекту, заходу)

Кількість осіб Кількість
днів

Вартість за 
день (раз), 

грн.

X X X

Всього за статтею

Одноразове навчання працівника громадського об’єднання, 
відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), 
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за 
тендерною процедурою.

Кількість осіб Кількість
днів

Вартість за
день, грн.

X X X

Семінар по тендерних процедурах.

Всього за статтею

13 Інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми 
(проекту, заходу) (перелік витрат)

Кількість
одиниць

Вартість за 
одиницю, грн

X X X

Придбання кубків для переможців змагань в 4-х номінаціях: 
Кубок Ш 1 00, артикул ЇЛА 100. Серія кубків «Патріот». 
Металева глибока чаша (вир Італія), основа - натуральний 
мармур чорного кольору. Гран-прі, перше місце.
Кубок ІЗА50, артикул ІМ50. Серія кубків «Патріот». 
Металева глибока чаша (вир.Італія), основа - натуральний 
мармур чорного кольору Друге місце.
Кубок 1]А 18, артикул IIА18 Серія кубків «Патріот». 
Металева глибока чаша (вир.Італія), основа - натуральний 
мармур чорного кольору Третє місце.

16
8
8

650
570
510

10400
4560
4080

10400
4560
4080

Всього за статтею 32 19040 19040

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально 
технічне забезпечення громадського об’єднання для 
виконання (реалізації") програм (проектів, заходів)

1 Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних 
приміщень громадського об’єднання або наданих їм 
безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Кількість
одиниць

Кількість м* Вартість
2оренди за м 

грн.

X X X

Всього за статтею
2 Оплата комунальних послуг у межах середніх норм 

споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання 
провадить свою статутну діяльність (розписати за видами)

Кількість 
спожитих 

послуг 
(Гкал/міс., 
кВт/міс , м. 

міс.

Кількість
місяців

Тариф, грн X X

Послуги з утримання будинку і споруд, прибудинкової 
території, відшкодування за вивезення ТПВ.
Оплата за електроенергію 100*2,07=207 грн.
Оплата за теплопостачання. 3,56 Гкал* 1 658,98^5906 грн

міс. 12

і
471. -

7 ■1 -
' ' і .

5100



Всього за статтею 5100 5100
3 Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не 

більше трьох штатних працівників у розмірі не більше 
середньої заробітної плати по Україні за минулий рік

Посадовий 
оклад за 

місяць (день), 
грн.

Інші виплати 
за місяць 

(день), грн

Кількість 
відпрацьо

ваних місяців 
(днів)

X X X

Матеріальне заохочення працівників спілки, організаторів
проекту.

Голова спілки 
4723/міс.
Заст. голови 
4723/міс.

12
6

24286
12156

32390
16182

56676
28338

Всього за статтею 36442 48572 85014
4 І врахування Сума X Відсоток X X X

Всього за статтею
5 Придбання канцелярських товарів Кількість 

одиниць, шт.
Вартість за 

одиницю, грн
X X X

Всього за статтею
6 Оплата послуг зв’язку та обслуговування орітехніки Кількість 

одиниць (хв.. 
шт.)

Вартість за 
одиницю

X X X

Всього за статтею

Оплата послуг з придбання та використання програм 
бухгалтерського обліку

Кількість
наданих
послуг

Вартість за 
надану 

послугу, грн

X X X

Оплата програмних продуктів з бугалтерського обліку 
(тесіос, 2У1Т_ АКС,)
Всього за статтею

194290 48572 242862

* Під час складання конкурсної пропозиції 
та кошторису витрат на реалізацію 
програми (проекту, заходу) на 
адміністративні витрати закладається не 
більше 20 відсотків загального обсягу 
коштів фінансової підтримки

| Керівник або уповноважена особа

Голова ГС "БРАТЕРСТВО УБД" Г .К О Р О Л Ю К


