
Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

ГО ІНСТІТУТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ

Назва пріоритетного напрямку Національно - патріотичне 
виховання молоді.

Назва проекту Проект « Київ та кияни» - цикл 
заходів по соціальної реінтеграції 
людей з інвалідністю та 
постраждалих в зоні АТО в 
соціуме 2020

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

Реалізація проекту забезпечить 
виконання стратегії розвитку м. 
Києва до 2025 р. в частині 
забезпечення партнерської 
взаємодії та громадського секторів 
у розвитку соціальної сфери. 
Сприяє розвитку волонтерського 
руху.

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

350,00

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

271, 691

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

145,55

Терміни реалізації проекту січені -грудень 2019
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

Київ,вул. П.Вершигори 3,кв.34 
063 792 71 27 

Laz-494@ukr.net
Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Запорожець Людмила 
у Альбертівна

Г олова правління
ГО ІСПІ ../,ж^Запорожець Л.А.
Печатка громадської органі^

ДатаЖ^й^
Дата реєстрації заявки
Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції
Підпис

* Заповнюється Організатором конкурсного відбору

mailto:Laz-494@ukr.net


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

Опис проекту 
для реалізації у 2020 році

Проект « Київ та кияни» - цикл заходів по соціальної реінтеграції людей з 
інвалідністю та постраждалих в зоні АТО в соціуме 2020

(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

ГО ІНСТІТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ

1. Загальна інформація про громадську організацію:
- дата створення 21 серпня 2008р.
- предмет діяльності:
Предметом діяльності Інституту є: об'єднання інвалідів для узгодження 
дій та консолідації їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища 
інвалідів, підвищенню ролі і соціального статусу громадських організацій 
інвалідів у суспільстві, задоволення та захисту конституційних, 
соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших 
спільних прав та інтересів інвалідів, які є членами Інституту.
- структура та чисельність Вищий орган - з ’їзд, Правління ревізійна комісія.

355 осіб
- джерела фінансування - міський бюджет
- наявність ресурсів для виконання проекту

- використання оргтехніки, інтернету, телефонів (стаціонарний та 
мобільні), безкоштовна оренда офісного приміщення, організація харчування 
та проживання під час поїздок конференції і семінару, залучення 
волонтерів та психологів.

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів
- з 2014 року отримували фінансування по програмі «Соціальне 

партнерство»

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту : привернути увагу суспільства до потреб людей з 
інвалідністю та сприяти їх інтеграції у суспільство, розширення 
творчих зав ’язків, взаємозбагачення досвіду, виявлення перспективних



2.2. методів роботи, як ефективного засобу включення в суспільство людей, 
що мають інвалідність.

2.2 Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю):
люди з інвалідністю, ветерани-інваліди та їх родини, учасники
АТО та їх сім’ї, члени сімей загиблих, волонтери. (7 5% 
чоловики,25%- жінки)

2.3 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Люди з інвалідністю потребують уваги та допомоги як з сторони 
суспільства, так і з сторони держави. Необхідно об’єднати зусилля 
держави, суспільства у справі допомоги цім громадянам України.

2.4 План заходів з реалізації проекту.
Проект передбачає протягом січня - грудня 2020р. проведення:

2.4.1 Конференції - круглого столу "Питання соціальної реабілітації 
інвалідів та психологічна реабілітація постраждалих в наслідок 
військових конфліктів, робота волонтерів "

2.4.2 Поїздки автобусом по краєзнавчім місцям України:
- автобусна поїздка « Чернігів та Чернігівщина» ;
- автобусна поїздка « Житомир та житомирчани»

- автобусна поїздка «Чернівецькі рушники»
- автобусна поїздка « Одесса історична»
- автобусна екскурсійна поїздка « Києві мій»

2.4.3.Семінару ’’Робота психолога. Наслідки війни»

Загальний бюджет проекту 271 691,44 грн
Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу
Термін 
реалізації 
етапу

Результати 
здійснення 
етапу

Автобусна екскурсійна поїздка « Чернігів та Чернігівщина»

Підготовчий етап

Розробка маршруту. 
Укладення договорів 
перевезення, 
супроводу, 
проведення екскурсій 
та цифрової 
фотозйомки

Протягом року

Маршрут 
розроблено

Етап реалізації Здійснення автобусної 
екскурсійної поїздки 
згідно маршруту

березень 2020

Підведення підсумків Підготовка описового Квітень 2020 Описовий та



звіту, фінансового звіту фінансовий звіт

Автобусна екскурсійна поїздка « Житомир та житомирчани»

Підготовчий етап Розробка маршруту. 
Укладення договорів 
перевезення, 
супроводу, 
проведення екскурсій 
та цифрової 
фотозйомки

Протягом року

Маршрут 
розроблено

Етап реалізації Здійснення 
автобусної 
екскурсійної поїздки 
згідно маршруту

Серпень 2019

Підведення 
підсумків

Підготовка 
описового звіту, 
фінансового звіту

Вересень 2019 Описовий та 
фінансовий звіт

Автобусна екскурсійна поїздка « Києві мій»

Підготовчий етап

Розробка маршруту. 
Укладення договорів 
перевезення, 
супроводу,проведен 
ня екскурсій та 
цифрової 
фотозйомки.

Протягом року

Маршрут 
розроблено

Етап реалізації Здійснення 
автобусної 
екскурсійної поїздки 
згідно маршруту

Квітень 2020

Підведення 
підсумків

Підготовка 
описового звіту, 
фінансового звіту

Травень 2020 Описовий та 
фінансовий звіт

з



Автобусна поїздка « Одеса історична»

Підготовчий етап

Розробка маршруту. 
Укладення договорів 
перевезення, 
супроводу,проведен 
ня екскурсій та 
цифрової 
фотозйомки.

Протягом року

Маршрут 
розроблено

Етап реалізації Здійснення 
автобусної 
екскурсійної поїздки 
згідно маршруту

Червень 2020

Підведення 
підсумків

Підготовка 
описового звіту, 
фінансового звіту

Липень 2020 Описовий та 
фінансовий звіт

Автобусна поїздка «Чернівецькі рушники»

Підготовчий етап

Розробка маршруту. 
Укладення договорів 
перевезення, 
супроводу,проведен 
ня екскурсій та 
цифрової 
фотозйомки.

Протягом року

Маршрут 
розроблено

Етап реалізації Здійснення 
автобусної 
екскурсійної поїздки 
згідно маршруту

Жовтень 2020

Підведення 
підсумків

Підготовка 
описового звіту, 
фінансового звіту

Листопад 2020 Описовий та 
фінансовий зві



Організація та проведення конференції- круглого столу " Питання 
соціальної реабілітації інвалідів та психологічна реабілітація постраждалих 
в наслідок військових конфліктів, робота волонтерів"

Підготовчий етап Укладення договорів 
перевезення, 
цифрової фотозйомки, 
забезпечення питною 
водою іта інші. 
Запрошення учасників.

Протягом року

Етап реалізації Проведення 
конференції- круглого 
столу.

лютий 2020

Підведення підсумків Підготовка описового 
звіту, фінансового звіту

Березень 2019 Описовий та 
фінансовий звіт

Організація та проведення семінару «Робота психолога. Наслідки війни»

Підготовчий етап Укладення договорів 
перевезення, 
цифрової 
фотозйомки, 
забезпечення 
питною водою іта 
інші. Запрошення 
учасників.

Протягом року договори укладені

Етап реалізації Проведення 
семінару

Листопад 2020

Підведення 
підсумків

Підготовка 
описового звіту, 
фінансового звіту

Грудень 2020 Описовий та 
фінансовий звіт

5



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

- надання оргтехніки, інтернету, телефонів (стаціонарний та мобільні), 
надання безкоштовно офісного приміщення; організація харчування під час 
поїздок, конференції та семінару, оренда залів для проведення конференції та 
семінару, залучання волонтерів, психологів.
2.6.Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні 
та якісні результативні показники)

Проект сприяє дійсному об'єднанню людей з інвалідністю , поліпшенню їх 
становища , соціальної реінтеграції людей з інвалідністю в суспільство, 
патріотичному вихованню молоді та формуванню громадської патріотичної 
свідомості.
Учасники - інваліди, ветерани, учасники АТО та їх сім ’ї, сім ’їзагиблих 
отримають можливість доторкнутися до історії та самобутньої культури 
України, відчути турботу з боку суспільства та держави, зрозуміють що вони 
ні одні із своїми проблемами, що вони потрібні суспільству та державі.
2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Поширення досвіду по регіонах України через мережу інтернет та обміну 
досвідом з іншими об ’їданнями людей з інвалідністю

Кошторис проекту

№

п
/
п

Назва статті витрат на реалізацію проекту Кіль 
кість,

од.

Ціна 
за 

один 
ицю, 
грн..

Вартість, 
грн.

1. « Чернігів та Чернігівщина» 15 270,00
Березень 2020

Транспортні послуги 330км 24 7 920,00
-перевезення 330 км.х24,00=7 920,00

15
600,00

-ком. водію 600,00 50 од. 750,00
Послуги з забезпечення питною водою 3 000,00
Послуги з організації і супроводу, проведення екскурсій
Послуги з цифрової фотозйомки, перенесення на цифрові носії та

3 000,00

додрукова обробка фотографій
16 950,00

« Житомир та житомирчани»
квітень 2020

400км 24 9 600,00

2 Транспортні послуги
-перевезення 400 км.х24,00= 9.600,00
-ком. водію 600,00
Послуги з забезпечення питною водою
Послуги з організації і супроводу, проведення екскурсій
Послуги з цифрової фотозйомки, перенесення на цифрові носії та 
додрукова обробка фотографій

50 од 15
600,00
750,00

3 000,00
3 000,00

11 200,00
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3. « Києві мій»
Жовтень 2020
Транспортні послуги

-перевезення 7 год.х 550,00=3 850,00
-ком. водію 600,00
Послуги з забезпечення питною водою
Послуги з організації і супроводу, проведення екскурсій
Послуги з цифрової фотозйомки, перенесення на цифрові носії та 
додрукова обробка фотографій

7 год

550

3 850,00

600,00
750,00
3 000,00
3 000,00

«Одеса історична » 32950,00
4. Липень2020 (4 доби)

Транспортні послуги
-перевезення 1150 км.х 24,00= 21 850,00

1150км
24,00 21 850,00

-ком .водію 900,00 900,00
Послуги з забезпечення питною водою 80 б. 15,00 1 200,00
Послуги з організації і супроводу , проведення екскурсій 5 000,00
Послуги з цифрової фотозйомки , перенесення на цифрові носії та 
додрукова обробка фотографій

4 000,00

5 «Чернівецькі рушники» 41 820,00

Серпень 2020 (4 доби) 1280
24,00 ЗО 720 00

Транспортні послуги км. 900,00
-перевезення 1 280 км.х24,00=30 720,00 
-ком .водію 900,00 80 од.

15,00
1 200,00
5 000,00

Послуги з забезпечення питною водою
Послуги з організації і супроводу , проведення екскурсій
Послуги з цифрової фотозйомки , перенесення на цифрові носії та 
додрукова обробка фотографій

4 000,00

6. Організація та проведення конференції- круглого столу ” 
Питання соціальної реабілітації інвалідів та психологічна 
реабілітація постраждалих в наслідок військових конфліктів, 
робота волонтерів"
червень 2020

10 580,01

Оренда транспорту
.Mercedes-Benz ,автоб. nac.-D 8 год 550 4 400, ОС
10 год х 550 грн. 1 330,ОС
Послуги з цифрової фотозйомки
7 год х 190 грн.= 1 330,00

7 190
950,00

Перенесення на цифрові носії та додрукова обробка 
Друк фотографії та після друкові обробки фотографії 120 20

2400,06

120 шт. х 20 грн = 2 400,00 
Забезпечення питною водою 100 15 1500, ОС



7. Організація та проведення семінару «Робота 
психолога. Наслідки війни
вересень 2020
Оренда транспорту
.Mercedes-Benz ,автоб. nac.-D
10 год х 550 грн.
Послуги з цифрової фотозйомки
7 год х 190 грн. = 1 330,00
Перенесення на цифрові носії та додрукова обробка

Друк фотографії та після друкові обробки фотографії
120 шт. х 20 грн = 2 400,00

Забезпечення питною водою

8 год

7

120

100

550

190

20

15

10 580,00

4 400,00

1 330,00

950,00

2400,00

1500,00

8.

9.

Придбання канцтоварів

Обслуговане оргтехніки

2500,00

4 000,00

10 Матеріальне заохочення
Голова (4 173,00 х 12 міс.) 
Бухгалтер (4 173,00 х 12 міс)
Нарахування
(100 152,00x22%)

Касове обслуговане

100 152,00
50 076,00
50 076,00

22 033,44

806,00

п Придбання НКІ ( носії ключової інформації) (950,00 хЗ) 
ЕЦП (єдиний цифровий підпис казначейського ключа)

2 850,00

Загальна сума 271 691,44
* 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 релігійного або політичноголарактеруг
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