
Додаток 2
до Порядку відбору громадських 
об’єднань для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадського об’єднання, що подає 
конкурсну пропозицію

Дарницька районна організація 
Товариства Червоного Хреста України

Назва пріоритетного напрямку Надання інших соціальних послуг

Назва проєкту Медико-соціальна допомога одиноким 
громадянам похилого віку, інвалідам, 
потребуючим, які опинилися у 
складних життєвих обставинах

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

Повністю відповідає Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року в 
секторі 2.3. «Соціальна підтримка і 
допомога»

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

456000,00

Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, тис.грн.

300000,00

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

300000,00

Терміни реалізації проєкту 2022 рік
Адреса громадського об’єднання 
Телефон, факс, е-шаіі

м. Київ, вул. Вербицького, буд. 18, 
тел.: (044)-564-58-69

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадського об’єднання

Миронова Тетяна Петрівна

Підпис керівни 

Печатка гром 

Дата.

б ’єднання

Дата реєстрації заявки *

Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції

*

Підпис *

Заповнюється Організатором конкурсного відбору ■ л  г/ИОННА В МІСІ 
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Додаток З
до Порядку відбору громадських 

організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету

міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2022 році

Медико-соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, 
потребуючим, які опинилися в складних життєвих обставинах.

( назва проекту)

Назва громадської організації, яка надає проект
Дарницька районна організація Товариства Червоного Хреста України в м Києві .

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення - Як юридична особа міського рівня Дарницька районна 
організація ТЧХУ в місті Києві була зареєстрована в Головному управлінні 
юстиції м. Києва 11 листопада 1996 р.

- предмет діяльності - : Згідно Закону України « Про Товариство Червоного 
Хреста України « - основною метою діяльності Дарницької районної 
організації Товариства Червоного Хреста України є попередження та 
полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного 
лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі Збройних сил і 
органам охорони здоров»я, сприяння органам місцевої влади у їх діяльності в 
гуманітарній сфері. Зазначена мета досягається неупереджено, без будь- якої 
дискримінації за національною , расовою, статевою, релігійною, мовною, 
класовою ознаками чи політичними переконаннями або на будь- яких інших 
аналогічних підставах. Будь -  хто з потребою може звернутися до Товариства 
та отримати кваліфіковану допомогу.

- структура та чисельність -  Дарницька районна організація Товариства 
Червоного Хреста України в місті Києві є складовою, неподільною частиною 
Товариства, діяльність якої розповсюджується на всій території м. Києва. 
Вищим керівним органом Товариства Червоного Хреста є з'їзд Товариства, 
Органом управління є конференція Організації. Виконавчим органом є 
Правління та голова організації.
Організація налічує 2050 членів, які об’єднані в 41 первинних організацій 
ТЧХУ.

- джерела фінансування -  членські внески,благодійні 
пожертвування,допомога та соціальне замовлення з боку державних



Дарницька районна організація ТЧХУ в м. Києві повністю забезпечена 
матеріально для виконання програмних завдань: приміщення загальною 
площею 147, 40 м2 ( вул . Вербицького , 1 8 )  забезпечено оргтехнікою, 
засобами зв'язку, засобами реабілітації для інвалідів, манекенами для навчання 
населення першій медичній допомозі, аптечками з надання допомоги 
постраждалим, в наявності укомплектований склад речей для допомоги 
населенню під час надзвичайних ситуацій.
Волонтерська група з 14 осіб.

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів -  За період 
останніх років Дарницька районна організація Товариства Червоного Хреста 
України в м. Києві працювала над здійсненням багатьох проектів та програм 
медико-соціального спрямування.
1. З 2001 року участь у міській цільовій програмі « Турбота»
2. З 2018 року у міській цільовій програмі « Соціальне партнерство» у частині 

медико-соціального спрямування.

2.Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту
Здійснення заходів , спрямованих на максимальне задоволення потреб 

нужденного населення Дарницького району в медичній підтримці, соціальному 
супроводі та адресній допомозі через мережу центра Товариства. Поліпшення 
якості життя, стану здоров»я та соціально -  побутових умов життя 
малозабезпечених мешканців Дарницького району міста Києва

2.2.Цільова група , на яку спрямовано проект ( з розподілом за статтю) 
самотні громадяни похилого віку (250), особи з інвалідністю (104 ), особи, які 
опинилися в складних життєвих обставинах (680 ).

2.3.Опис проблеми , на вирішення якої спрямовано проект.
На жаль, рівень бідності населення в м. Києві досить високий, особливо нашої 
уваги потребують самотні громадяни похилого віку та інваліди, саме вони 
сьогодні опинилися в найскладнішому соціальному становищі, підвищення якості 
надання та розширення переліку соціальних населенню надасть можливість 
покращити рівень життя та підняти рівень соціального забезпечення саме цієї 
категорії громадян. Створення умов для максимального комфортного життя 
людей з інвалідністю та літніх людей, що відповідає гідності людини.
2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації Опис заходів для Термін реалізації Результати
здійснення етапу етапу здійснення етапу

Медико-соціальна Соціальна На постійній основі Покращення
підтримка одиноких підтримка протягом 2022 року матеріально -
громадян похилого нужденних соціального
віку, інвалідів та санітарно - становища
осіб, які
т т £ ь г '\£ ь ^ \/о а х / 'ч 'Г 'т і о

гігієнічними потребуючих



препаратами згідно 
призначення лікаря, 
надання медичних 
консультацій та 
першої допомоги.

Забезпечення 
роботи пункту 
прокату речей для 
реабілітації та 
догляду за хворими

одиноких громадян 
похилого віку, 
інвалідів шляхом 
контролю за їх 
станом та вчасним 
направленням та 
доставкою до лікаря 
(520 осіб). 
Забезпечення 
доступу до дорого 
вартісних речей для 
реабілітації та 
одужання одиноких 
громадян похилого 
віку та осіб з 
інвалідністю ( 60 
осіб)

Медико -  соціальна 
допомога під час 
надзвичайних та 
аварійних ситуацій 
в місті

Покращення 
обізнаності 
населення основам 
надання першої 
допомоги, 
проведення майстер 
класів, навчальних 
курсів для 
населення.

Травень -  вересень 
2022

Підвищити рівень 
знань населення 
району навичкам 
надання першої 
допомоги.

Пункт прокату 
речей для 
реабілітації та 
догляду за 
тяжкохворими

В безкоштовне 
користування на 
визначений термін 
надаються милиці, 
ходунки, інвалідні 
візки, ролатори.

На постійній основі 
протягом 2022 року

Покращення 
доступу до дорого 
вартісних речей для 
реабілітації та 
одужання громадян 
похилого віку та 
інвалідів.

2.5 Участь громадської організації в реалізації проекту ( людські, фінансові 
ресурси тощо)
До участі в реалізації проекту буде залучено 2 штатних працівника та 14 волонтерів 
Приміщення загальною площею 147,40 м2, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, засоби 
реабілітації для інвалідів, манекени для навчання населення першій медичній допомозі, 
аптечки з надання допомоги постраждалим, банк одягу, натуральна допомога , 
укомплектований склад речей для допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій.

2.6.0чікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні 
результативні показники)
т т ^ ТТТхТТТ „ п  ____ ------------------ : — --------- : -------- а    „  .................... ..................• _____



досвід роботи з малозабезпеченими категоріями надає можливість охопити послугами 
Товариства більше як 1500 осіб, покращити рівень їх матеріального та медичного 
забезпечення, підвищити якість життя.

2.7.Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Багаторічний досвід роботи з різними категоріями малозабезпечених осі, отриманий в 
процесі роботи Дарницька районна організація Товариства Червоного Хреста України в 
м. Києві постійно популяризує серед інших громадських організацій в районі шляхом 
проведення майстер-класів з навчання населення наданню першої допомоги, проводи і ь 
навчання для волонтерів з різних напрямків діяльності.

з. Кошторис проекту

№
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1
І? ■

Часткове заохочення:
(Голова -  1 особа, бухгалтер -  
1 особа, волонтер -  1 особа)

8 міс

12200,00 97600,00

2 Нарахування ЄСВ 22% 21472,00
3 Медикаменти та 

перев»язувальні 
матеріали

250 чол. 200 50000,00

4 Набори підтримки 125 чол. 400,00 50000,00
5 Оренда нежилих 

приміщень,користування 
земельною ділянкою

12 міс 30000,00

1
6 Оплата теплопостачання 

, за технічне 
обслуговування та 
утримання внутрішньо 
будинкових систем 
опалення

12 міс. 40928,00

7 Канцтовари 10000.00
Загальна сума: 300000,00

( П.І.Б.)Підпис керівника громадської
Печатка ф ом ад ськ о ї організації


