
Додаток .N'5 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

Дарницька районна в м. Києві організація 
інвалідів війни, Збройних Сил та 
учасників бойових дій

Назва пріоритетного напрямку Реабілітація людей з інвалідністю та їх 
соціальний захист, національно 
патріотичне виховання молоді.

Назва проекту Соціальна допомога інвалідам 
війни,правовий захист ветеранів війни 
(людей з інвалідністю), допомога в 
забезпеченні реабілітаційного процесу 
ветеранів війни (людей з інвалідністю) 
Дарницьког в м. Києві району.

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

Проект відповідає оперативним цілям, 
завданням та заходам Стратегії розвитку 
м. Києва до 2025 року. Виконання плану 
ГО та реалізація заходів згідно з його 
статтями.

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

2  В0000 ,00  гри

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис. Грн..

І й о о а а ,о о гр »

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

і  і й 0 0 0 , 0 0 грн

Терміни реалізації проекту. 2022 рік
Адреса громадської організації, 
Телефон

02121, м. Київ, вул. Вербицького 30-А, 
тел. 560-12-97

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Панчук Віктор Федосьович
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пюдей з інвалідністю), допомога в забезпеченні реабілітаційного процесу 
ветеранів війни (людей з інвалідністю) Дарницького в м. Києві району

(назва проекту)

ьна допомога інвалідам війни, правовий захист ветеранів війни

Опис проекту для реалізації у 2022 році

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

Назва громадської організації, яка подає проект

Дарницька районна в м. Києві організація інвалідів війни. Збройних Сил та
учасників бойових дій

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення; 27 січня 1992 року
- предмет діяльності: Всебічна допс мога та захист інтересів ветеранів війни

-структура та чисельність: три первинних організації, загальна чисельність 473осіб на
30.08.2021 р.

- джерела фінансування: фінансування з місцевого бюджету (бюджет м. Києва)
благодійність.

- наявність ресурсів для виконання проекту: людські ресурси -  волонтери, приміщення
загальною площею 25,6 м2, оргтехніка, транспорт членів організації, засоби зв’язку, засоби 
реабілітації людей з інвалідністю (Договір № 4/1) від «01 березня 2016 року» про спільну 
діяльність з Київським міським центром соціальної, професійної та трудової реабілітації 
людей з інвалідністю, фінансування за програмою «Соціальне партнерство». '•*

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: 29 років (з 27 січня 1992 року)

2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту.

2.1. Мета проекту: Метою проекгу є всебічна допомога (соціальна, правова,
реабілітаційна), ветеранами війни (людям з інвалідністю) Дарницького в м. Києві району, а 
також національно -  патріотичне виховання молоді району на прикладах життєвого досвіду 
ветеранів війни та любові до своєї Батьківщини -  України.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): Ветерани 
війни -  захисники Вітчизни,інваліди внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники АТО, 
ООС члени сімей загиблих та померлих захисників Вітчизни.

(людей з інвалідністю), членів сімей загиблих та 
померлих захисників Вітчизни.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: Зростаюча кількість людей 
з інвалідністю - захисників Вітчизни, у зв’язку з цим недостатнє фінансування реабілітаційних 
та інших соціальних потреб людей цієї категорії. —



Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу Термін
реалізації
етапу

Результати 
здійснення етапу

Перший Проведення глибокого аналізу та збір 
інформації, щодо соціальних, реабілітаційних та 
інших потреб, ветеранів війни (учасників 
бойових дій, членів сімей загиблих та померлих 
захисників Вітчизни).

2022 рік
Січень-
-ГОЩнЬ

Систематизація 
матеріалів, 
проблемних питань.

Другий Укладання договорів з контрагентами для 
реалізації проекту.

2022 рік

Черв ея <г 
ь ш п т ь

Визначено 
підприємства 
організації, окремі 
фахівці залучені для 
виконання етапу.

Третій Виконання договірних зобов’язань сторонами. 2022 рік*овт<&ГР'МЇНЬ
Реалізація проекту.

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси 
тощо)

- Людські ресурси -  волонтери організації, окремі фахівці.
- Фінансові ресурси -  бюджетні кошти м. Києва.
- Матеріально -  технічні ресурси (транспортні засоби, засоби зв’язку, оргтехніка, 

приміщення організації 25,6 м2).

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

Підвищення якості життя ветеранів війни (людям з інвалідністю), учасників бойових дій, 
учасників АТО, членів сімей загиблих та померлих захисників Вітчизни -  членів організації.

Зниження смертності даної категорії громадян.
Підвищення життєвого віку ветеранів війни -інвалідів внаслідок війни на 10 %.

. .1 *  . органе.,;. ‘к~.ап,рІГ! \ о -

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
„  , . інвалідів-
і  5  / війни. Збройних Сил . ... 

II ( та учасників І

1 \ * \  бои°вихд,й» / О /
т т  • .  . . .  „  .  л Х  ^ д е т и ф і к а и ж н и й ю -  / 0 ' ■  'Досвід реалізації проекту може бути поширении через співпрацю з іншими громад 
організаціями ветеранів війни (людей з інвалідністю) та за допомогою засобів маа 
інформації.

3. Кошторис проекту

№№ Назва статті витрат на реалізацію 
проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, грі

Вартість,
грн

1. Інші витрати, що обумовлені 
специфікацією реалізації 
програми (проекту заходу), 
(набори підтримки).
День соборності України. 
День перемоги над нацизмом. 
День Незалежності України. 
Міжнародний день людей з 
інвалідністю.

Згідно товарних 
накладних до 
договору.

і< № ,оо п ч ж о о

2. Придбання канцелярських товарів. Згідно товарних 
накладних до 
договору

1500, оо

3. Оплата праці (матеріальне 2 о с о  (Ги І 000,00 х и 000,00



* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності:
- надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;
- закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету;
- видатки на придбання основних засобів;
- будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості;
- створення фінансових фондів;
- організація і проведення розважальних заходів;
- проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;
- організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо;
- здійснення діяльності релігі" '  ' ^

Підпис керівника громадсько 
Печатка громадської організ

Панчук В Ф



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

(проектів, заходів)

(назва громадського об'єднання)

(назва проекту)

№
з/п

Стаття витрат Розрахунок витрат Сума
коштів,
державного
бюджету,
грн

Власний
внесок
організації,
грн

Загальна 
сума коштів, 
грн

1 2 3 4 5 6 7 4 0 0 0 0 0 .0 0
РАЗОМ витрат за кошторисом

1 Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)
1 Оплата послуг 

залучених спеціалістів 
(плата за договором про 
надання послуг), що 
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

//

■ • у \

/ * / < Д з р и ^
^/пяйонна в м.■ N 
- орг̂  ЗбройииВІИНИ. Л ^та учасник 

\  бойових р)

'ч /чгч\ -О \ \

3 ]о  І1» / о- / л

’ф -

/ /  ^
Всього за статтею

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

Всього за статтею
3 Художнє та технічне 

оформлення місць 
реалізації програми 
(проекту, заходу)

Кількість
одиниць

Кількість
годин
(днів)

Вартість за 
годину 

(день), грн

Всього за статтею
4 Оплата транспортних 

послуг (у тому числі 
оренда транспортних 
засобів) (із зазначенням 
виду транспортного 
засобу)

Кількість
одиниць

Кількість
годин
(км)

Вартість за 
годину (км), 

грн

X



5 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

Всього за статтею
6 Послуги зв’язку та 

поштові витрати 
(перелік)

Кількість 
одиниць 
(хв.. шт.)

Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього за статтею
7 Оплата поліграфічних 

послуг (перелік та 
технічні
характеристики)

Кількість
одиниць,
шт.

Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього за статтею
8 Придбання 

канцелярських та 
господарчих товарів 
(перелік)

Кількість
одиниць,

шт.

Вартість за
одиницю,
грн

Всього за статтею
9 Оплата проїзду 

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

Кількість
осіб

Кількість
ДНІВ

(раз)

Вартість за 
день (раз), 

грн

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

/ /  ̂ /"кДарииць
/ - ? / районне в м
,?/ організацій 11 

[ війни. Збройь 
г і та учасні 

і \  бойових
ІЛ* ХідентифіьаДО

190169

:а ....... - ...
їаг.'Дів \ ^
/,х Сил \  >  \ |
К,В / о Г удій» /сг Із/

"

У/гХ V/ *
Всьог о за статтею 777

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

Всього за статтею



12 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 / /  *

//<*>/^ /  раионь
/ / і - /  організа
| |  д І війни, 3

VI *  \  бон
\ \  \|ДЄНТИ({

••. 'Ч ч
' XV рницька
а в м  К и с в і\ -о 'д  
ція інвалідів \  О V
зройних Сил І * 1 
часників 1
)ВИХ ДІЙ» /О'Т 
КСІЦІІ'їНі'іЙ КОД 1і

і
/

/ 7  ’  і
Всього за статтею с>

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

Кількість
одиниць

Вартість за 
одиницю, грн

День соборності України 1 Ш 1 5 .0 0
День Перемоги над 
Нацизмом

1

День Незалежності 
України

1
т ш

Міжнародний день 
інвалідів

1
з ш м

Всього за статтею
2 Адміністративні витрати на організаційне тг матеріально- 

технічне
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
м2

Вартість 
оренди за м2, 

грн

Всього за статтею и»

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 
(Г кал/міс., 
кВт/міс., 
мУміс.)

Кількість
місяців

Тариф, грн

Всього за статтею
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)

Голова організації 3000,00 7 2 ЬЬООЦЬЬ
Головний бухгалтер ЬООО'ОО 4 2. ЗГ, 000,00
Секретар-діловод
Всього за статтею



4 Нарахування Сума X Відсоток

Всього за статтею
5 Придбання канцелярських 

товарів
Кількість
одиниць,

шт.

Вартість за 
одиницю, грн

Папір А4 10В.0В г.5т ?о
Ручки 2 0 і  0 ,0 0 гаО'йр
Папка ш/шивач. £ 'І й .о о ід 0,0/?
Папка офісна 7 ■іоа.ов
Всього за статтею $500,00

6 Оплата послуг зв’язку та
обслуговування
оргтехніки

Кількість 
одиниць 
(хв., шт.)

Вартість за 
одиницю, грн

Всього за статтею
7 Оплата послуг з 

придбання та 
використання програм 
бухгалтерського обліку

Кількість
наданих
послуг

Вартість за 
надану 

послугу, грн

Всього за статтею

* 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


