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ОПИС ПРОЕКТУ 
для реалізації у 2020 році 

“Ветерани з молоддю України разом на захисті Батьківщини ”
(назва проекту)

Громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного 
призначення”

(назва громадської організації, яка подає проект)

1. Загальна інформація про громадську організацію:

Дата створення. Громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ 
стратегічного призначення” створена 05.03.2012 та зареєстрована в Головному 
управлінні юстиції м. Києва 27 березня 2012 року за №0043-2012 М.О.

Предмет діяльності. Організація поширює свою діяльність на територію міста 
Києва. Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Липська, 16-а, поштова адреса 03057, м. 
Київ, проспект Перемоги 60, під’їзд За.

На основі досвіду і традицій учасників війни та бойових дій, ветеранів 
Ракетних військ стратегічного призначення та учасників АТО (ООС) організація 
проводить активну роботу з питань формування громадянської позиції, національного 
і військово-патріотичного виховання молоді, шо ґрунтується на героїзації подвигів 
борців за незалежність України, сприяє вирішенню питань соціального захисту та 
реабілітації ветеранів війни, інвалідів, ветеранів РВСП та учасників АТО (ООС), бере 
активну участь у державних і військово-патріотичних заходах, що проводять Київська 
міська державна адміністрація та громада міста Києва, плідно співпрацює з міськими 
структурами та Київською організацією ветеранів.

Структура та чисельність. Статутними органами організації є: Загальні збори; 
Рада організації; Контрольно-ревізійна комісія. Вищим керівним органом організації 
є Загальні збори (далі - Збори). У період між Зборами керівним органом є Рада 
організації. Виконавчим органом є Рада організації (далі - Рада), яку очолює Голова 
Ради (Голова організації). Станом на 01.09.2019 до складу організації входять 12 
осередків із 1629 членами, з яких 87 членів є учасниками та інвалідами Другої 
світової війни, інших війн та бойових дій, учасниками АТО (ООС).

Джерела фінансування. У відповідності до положень Статуту ГО "Союз 
ветеранів РВСП" джерелами фінансування організації є благодійні внески і допомога 
підприємств, організацій, установ, спонсорів, добровільні внески індивідуальних 
членів організації та фінансова підтримка з місцевого бюджету міста Києва.

Наявність ресурсів для виконання проекту. Організація має 8 штатних високо 
кваліфікованих, досвідчених працівників: голова Ради і бухгалтер - с отриманням 
фінансового заохочення з міського бюджету та 6 членів Ради, які працюють на 
громадських засадах. У відповідності до договорів від 26.05.2015 № 370/1 та від 
18.10.2018 № 832/1 (Про передачу майна територіальної громади міста Києва в 
оренду) організація користується орендованим приміщенням за адресою: 03057, 
м. Київ. ппоспект Пепемоги 60. загальною площею 49.5 кв. метпів. з ооенлною 

1



і

орендованому приміщенні (сейф, комп’ютери, принтери, засоби зв’язку, меблі і деяі 
побутові електроприлади (холодильник, мікрохвильова піч, тощо) та інше офіси 
обладнання, є приватною власністю ветеранів-членів громадської організації і 
передано організації для тимчасового, безкоштовного використання під особист 
відповідальність голови Ради та відповідального секретаря.

В орендованому приміщенні за рахунок власних коштів членів організаці 
благодійних та інших внесків проведено сучасний ремонт та розпочато роботи 
обладнання експозиції історії створення та діяльності на території України з’єднань 
військових частин Ракетних військ стратегічного призначення, світових досягнен 
прославлених підприємств військово-промислового комплексу ракетно-космічне 
галузі України і міста Києва (заводів “Арсенал”, “Київприлад”, “Радіозавод’ 
“Більшовик” та інших підприємств), яка вже ефективно використовується дл 
національного і військово-патріотичного виховання молоді України.

У мережі Інтернет створено сайт Союзу ветеранів РВСП (у навігації - розді 
ГО “Союз ветеранів РВСП”), який протягом нетривалого часу існування вже зібра 
більше ЗО тисяч постійних користувачів з 76 країн світу (svrwsnu.at.ua).

Станом на 01.09.2019 будь-якого нерухомого, або іншого майна, будь-яки 
коштів на балансі організації не значиться.

Досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів, Громадськ 
організація має накопичений позитивний досвід реалізації важливих заходів і 
залученням бюджетних коштів з 2014 по вересень 2019 року. Всі кошти, які бул: 
отримані у якості фінансової допомоги громадської організації з міського бюджет 
були використані у повному обсязі та за призначенням. Разом з тим, слід зазначить 
що практично всі кошти, які були раніше отримані для фінансового заохоченн 
працівників організації (виплати на оплату праці), крім фінансового заохоченн 
бухгалтера організації, були використані (за добровільним рішенням посадових осіб’ 
для забезпечення статутної діяльності організації, проведення ремонту приміщення т 
початку облаштування вищезгаданої експозиції і надання конкретної фінансове 
допомоги окремим ветеранам та членам родин померлих у кількості 38 осіб.

Членами громадської ветеранської організації систематично здійснюєтьс 
цілеспрямована організаторська робота та проведено десятки важливих заходів, 
тому числі і міжнародних, спрямованих на захист держави у відповідності ді 
положень Будапештського меморандуму, покращення медичного забезпечення з 
рахунок благодійної допомоги від урядів та інвесторів з інших країн, забезпеченн 
соціального, медичного і правового захисту інвалідів і ветеранів Другої світове 
війни, учасників АТО (ООС) та бойових дій, ракетників-ліквідаторів ракетно-ядерне 
зброї, національного і військово-патріотичного виховання військовослужбовці 
Збройних Сил України та молоді (стисла інформація розміщена на сайті організації).

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту
Головні пріоритети в діяльності громадської організації — національно 

патріотичне виховання молоді, формування її активної громадянської позиції т 
залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста 

також факторами певного впливу на 1сприяння їх соціальному захисту, що є 
соціальну реабілітацію.

svrwsnu.at.ua


Метою проекту7 є сприяння реалізації пріоритетних напрямів у сфері соціально 
політики держави, виконання вимог законів України, указів Президента України 
щодо розвитку громадського суспільства, підвищення ролі громадських організацій j 
вирішенні соціально - економічних проблем держави, забезпечення ії надійногс 
захисту та питаннях національного і військово-патріотичного виховання молоді, 
рішень Київської міської ради та Київської міської державній адміністрації з вище 
вказаних питань та спрямованих на виконання завдань і заходів Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року.

Важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту обумовлена 
тим, що пріоритетними завданнями, на розв’язання яких створено проект, є 
формування активної громадянської позиції, національне та військово-патріотичне 
виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність 
України, консолідація зусиль громадських організацій та державних установ щодо 
впровадження державної політики в галузі національного та військово-патріотичного 
виховання, розвитку ветеранського руху в Україні та залучення людей похилого віку 
до активної участі в суспільному житті міста. Проект має інноваційні складові та 
гендерний компонент, відповідає визначеним умовам конкурсу за пріоритетними 
напрямками, застосовує інструментарій, що забезпечить ефективне виконання заходів 
з його реалізації з можливістю поширення досвіду.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)
Учасники війни, бойових дій, учасники АТО (ООС), ліквідатори ракетно- 

ядерної зброї в Україні, ветерани РВСП, ветерани та працівники Національно- 
космічного агентства України, ракетно-космічної галузі, військовослужбовці ЗСУ, 
студенти, учні навчальних закладів міста Києва (всього близько 6000 осіб, з них 
понад 20 % жіночої статті).

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Актуальність даного проекту полягає в тому, що в умовах відкритої агресії 

Росії проти України, порушення територіальної цілісності України з тимчасовою 
окупацією окремих територій Донбасу, анексії Криму, грубого і нахабного 
порушення положень Будапештського меморандуму та інших міжнародних договорів 
виникає гостра необхідність посилення уваги до національного та військово- 
патріотичного виховання молоді України, передачі молоді та воїнам ЗСУ досвіду та 
традицій ветеранів війни, учасників АТО (ООС) і бойових дій та ветеранів Ракетних 
військ стратегічного призначення, які проходили цілеспрямовану підготовку для 
протидії високо професійним розвідувальним та диверсійним групам вірогідного на 
той час противника і мають практичний досвід.

Сьогодні запеклі бої розгорнулись саме за Східні регіони нашої країни і 
вшанування подвигу українців - героїв Другої світової війни та інших бойових дій, 
учасників АТО (ООС), надихне нинішніх захисників Вітчизни та виховуватиме 
молоде покоління на правильних прикладах як сучасного, так і минулого, всіх 
важливих історичних подій боротьби за незалежність України, захисту її 
територіальної цілісності та безпеки.

Основними шляхами та методами вирішення вказаної соціальної проблеми, 
формування громадської позиції, поряд з діяльністю державних установ, є активна 
робота громадських ветеранських організацій,- використання створених експозиції з 
героїзації подвигів борців за незалежність України, зустрічі ветеранів війни, ветеранів 
бойових дій, учасників АТО (ООС) та ветеранів ЗСУ з молоддю і воїнами ЗСУ у
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навчальних закладах, військових частинах міста Києва, проведення спільни 
зустрічей за круглим столом з обміном думками, досвідом і традиціями.

В рамках реалізації проект}7 за вказаними пріоритетними напрямкам] 
заплановано створення та подальше облаштування змістової експозиції історі 
створення та діяльності на території України з’єднань і військових частин Ракетни 
військ стратегічного призначення, участі українців в оперативно-стратегічної операці 
«Анадир» (Кубинська криза), світових досягнень прославлених підприємст 
військово-промислового комплексу ракетно-космічної галузі України і міста Києве 
героїзму сучасних захисників Батьківщини в антитерористичної операції (ООС) н 
сході України, ефективне використання створеної експозиції для національного 
військово-патріотичного виховання молоді України з проведенням зустріче 
ветеранів війни, учасників бойових дій та АТО (ООС) з молоддю у примішені 
ветеранської організації, з оглядом розгорнутої експозиції, обговоренням традицій 
подвигів старшого та сучасного поколінь, а потім, на спільних зустрічах за кругли 
столом.

Реалізація проекту запланована в період з січня по грудень 2020 року, 
проведенням декількох зустріч ветеранів з молоддю в приміщенні організації 
обговоренням розгорнутої експозиції, зустріч в навчальних закладах міста Києва і 
декількох зустріч за круглим столом з обговоренням конкретних питань 
відповідності до приведеного нижчі плану заходів.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації Опис заходів для
здійснення етапу

Термін 
реалізації 

етапу

Результати 
здійснення етапу

Організаційно- 
підготовчий етап

Видання наказів ГО про 
організацію підготовки до 
реалізації проекту та
проведення основних
заходів, складання
відповідного Плану
підготовки та проведення 
заходів.

Січень
2020 

Червень
2020

Складання та підпис
господарчих Договорів щодо 
придбання товарів і надання 
послуг під час підготовки і 
реалізації проекту та
придбання необхідних
матеріалі, замовлення послуг 
тощо.

Січень та 
липень 

2020

Направлення запрошень до 
СМІ, ветеранам, посадовим 
особам та іншим
громадським і молодіжним 
організаціям, військовим
частинам та навчальним 
закладам до участі у проекті

За 25-30 
діб до дати 
проведення 

заходу

// < ■ О'



Безпосередній етап 
виконання (реалізації) 
програми (проекту, 
заходу)

Взаємодія з керівництвом 
НКАУ, підприємств і
установ ракетно-космічної 
галузі України, з
відповідними структурами 
МОУ, КМДА, навчальними 
закладами з питань пошуку 
та узагальнення історичних 
матеріалів для створення 
експозиції. Робота з
архівними матеріалами.

Січень - 
липень 

2020

Проведення силами
ветеранів, членів ГО
додаткових ремонтних робіт, 
підготовка та облаштування 
міст для розміщення
експонатів, наглядової
інформації тощо.

Квітень - 
серпень 

2020

Проведення робочих
зустрічей ветеранів з
молоддю з питань
національного та військово- 
патріотичного виховання
молоді у приміщенні ГО, 3 
використанням розгорнутої 
експозиції.

Лютий -
грудень 

2020

Зустріч ветеранів і молоді за 
круглим столом “Видатні 
українці - Генеральні та 
Головні конструктори
ракетно-космічної техніки”.

26.01.2020

Зустріч ветеранів-ракетників 
з молоддю за круглим 
столом: “Ветерани-
ракетники за державний 
суверенітет України та 
сприяння звільненню
тимчасово окупованих
територій”.

15.02.2020

Зустріч ветеранів-ракетників 
з молоддю за круглим 
столом: “Ракетно-космічний 
потенціал України - один з 
передових у світі. Відродимо 
могутній ракети^ іпїЙТ для 
захисту України^У/;>с'0

Z' ”'- ' а-./■ .A- Ъ ,

12.04.2020

—£
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Безпосередній етап 
виконання (реалізації) 
програми (проекту, 
заходу)

Організація та проведення 
зустрічі ветеранів з молоддю 
за круглим столом “75-а 
річниця Перемоги у Другій 
світовій війні. Спадкоємці 
ветеранів на захисті
Вітчизни”.

08.05.2020

Міжнародний круглий стіл 
“Актуальні проблеми
соціально-медичного забез
печення учасників АТО, 
ветеранів-ракетників, 
випробувачів та ліквіда
торів ракетно-ядерної зброї в 
Україні”.

20.06.2020

Зустріч ветеранів з молоддю 
за круглим столом
“Стратегічні ракетники на 
захисті своєї Батьківщини - 
традиції та досвід передамо 
спадкоємцям та захисникам 
Вітчизни”.

25.07.2020

Міжнародна конференція на 
базі Музею РВСП (м. 
Первомайськ) за участю 
ветеранів-ракетників, воїнів, 
представників СНБО, МІД, 
іноземних посольств, ГО та 
молоді України: “Ветерани 
стратегічних ядерних сил - 
за зменшення військової
загрози у всьому світі, 
нерозповсюдження ядерної 
зброї, і за виконання 
міжнародних зобов’язань у 
Будапештському (5.12.1994) 
меморандумі”

19-20.09.
2020

Зустріч ветеранів війни, 
учасників бойових дій,
учасників АТО та ветеранів- 
ракетників з молоддю за 
круглим столом з нагоди Дня 
Захисника України “Є така 
професія - захищати свою 
Батьківщину”. Підтримуємо 
створення ракетцогб щита 
України”.

14.10.2020
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Зустріч ветеранів війни, 
учасників бойових дій,
учасників АТО та ветеранів- 
ракетників з молоддю за 
круглим столом: “Герої не 
вмирають. Вічна пам'ять 
загиблим воїнам при
звільненні міста Києва від 
нацистських загарбників”.

06.11.2020

Зустріч ветеранів війни, 
учасників бойових дій,
учасників АТО та ветеранів- 
ракетників з молоддю за 
круглим столом з нагоди Дня 
Збройних Сил України: 
“Ветерани і молодь України 
на захисті Батьківщини 
разом”

05.12.2020

Завершальний етап
виконання (реалізації)
програми (проекту,
заходу)

Підготовка та розміщення 
матеріалів та звітів щодо 
реалізованого проекту та 
проведених заходів у ЗМІ, на 
сайті організації

Впродовж
10 діб 
після 

проведення 
заходу

Зустрічі ветеранів -
учасників проекту з учнями, 
студентами та
військовослужбовцями ЗСУ 
безпосередньо у навчальних 
закладах та військових 
частинах

Впродовж
20 діб 
після 

проведення 
заходу

Надання до управління з 
тендерних питань та
взаємодії з громадськими 
організаціями інвалідів,
ветеранів війни міста Києва 
звіту про реалізацію
програми заходу

Впродовж
10 діб 
після 

проведення 
заходу

Оформлення фінансових
звітів та інших документів 
щодо реалізованого проекту 
та проведених заходів

15.12.2020

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

Для реалізації проекту будуть задіяні штатні працівники організації, всі члени 
Ради та актив громадської організації, вищевказане нерухоме та інше майно. 
Обладнання (фото та відео апаратура), оргтехніка (два комп’ютера і принтер), які 

мчасового використання 
7
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(взяті на тимчасовий облік поза балансом) будуть використані для забезпечення 
підготовки, реалізації проекту та його завершальної частини, безкоштовно.

Кошторисом передбачені витрати на реалізацію проекту за рахунок власних 
коштів організації у сумі 31 300,00 грн.. (10,12% від всього бюджету проекту).

2.6. Очікувані результати реалізації проекту.
Реалізація проекту охоплює понад 6000 осіб, з них: понад 20 % жіночої статті, 

понад 1500 ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, ветеранів Ракетних 
військ стратегічного призначення, ліквідаторів ракетно-ядерного озброєння в Україні 
та учасників АТО (ООС), понад 2000 представників молоді міста Києва 
(військовослужбовці Збройних Сил України, студенти, учні, ліцеїсти).

Консолідація зусиль громадських організацій та державних установ в питаннях 
впровадження державної політики в галузі національного та військово-патріотичного 
виховання молоді. Впровадження пріоритетних напрямів у сфері соціальної політики 
держави, виконання вимог законів України, указів Президента щодо розвитку 
громадського суспільства, підвищення ролі громадських організацій у вирішенні 
соціально - економічних проблем держави та питаннях національного і військово- 
патріотичного виховання молоді. Формування у молоді активної національної та 
військово-патріотичної позиції, її свідомої участі у вирішенні актуальних державних 
проблем та захисту Батьківщини.

Крім того, результатами реалізації проекту будуть: вшанування пам’яті 
загиблих героїв та ветеранів, сприяння національному та військово-патріотичному 
вихованню молоді, консолідація суспільства та підвищення ефективності опору 
російському агресору, продовження подальшої роботи ветеранів (з використанням 
надрукованих патріотичних брошур) з молоддю в навчальних закладах, установах та 
військових частинах, на підставі матеріалів та результатів реалізованого проекту, 
проведених заходів, узагальнення та розповсюдження передового досвіду.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Анонси та звіти про проведення будуть опубліковані на офіційному веб-сайті 

ветеранів-ракетників, який має більше ЗО тисяч постійних користувачів з 76 країн 
світу (syrwsnu.at.ua), веб-сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської Міської ради (Київської міської державної адміністрації), в газетах 
“Ветеран Столиці” “Ветеран України”, “Київський Політехнік” та в інших ЗМІ, 
відображені в матеріалах розгорнутої експозиції з її активним використанням для 
національно-патріотичного виховання молоді.

Досвід та результати реалізації проекту будуть використані під час проведення 
подальшої роботи організації спрямованої на патріотичне виховання молоді.

3. Кошторис проекту

№ 
п/п

Назва статті витрат на реалізацію
проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість, 
грн.

За рахунок очікуваного фінансування з бюджету міста Києва

1. Матеріальне заохочення 2 особи 113 352,00
1.1. Голова організації (4 723,00 грн. х 12 міс) 1 у г 56 676,00
1.2. Бухгалтер (4 723,00 грн. х 12 міс.) ? г-? ) 56 676,00
2. Нарахування на фінансову 2 особи і -

і ' • ;
іі 20 441,00
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підтримку
3. Придбання канцтоварів 3 987,00

Папка-реєстратор А-4 Ekonomix,50 мм 15 68,00 1 020,00
Папка-швидкозшивач А-4 15 36,00 540,00
Файл для документів А-4 10 87,00 870,00
Папір для друку 8 99,75 798,00
Набор чорнил для заправки картриджа 1 288,00 258,00
Ручка кулькова автомат ЗО 12,80 384,00
Олівець чорнографітний ЗО 3,90 117,00

4. Телефонний зв’язок, мережа
Інтернету (256 грн. х 12міс.)

3 072,00

5. Інші видатки на реалізацію 
проекту

111 112,00

5.1 Оплата поліграфічних послуг
(Розробка і виготовлення буклетів та листівок)

23 850,00

Розроблення та виготовлення інформаційного 
листівок (брошур): “Вони захистили 
незалежність України ”.

500 8,20 4100,00
Розроблення та виготовлення інформаційних 
видання (брошури): “Ветерани і молодь 
України на захисті Батьківщини разом”.

500 39,50 19 750,00

5.2 Оплата транспортних послуг
(у тому числі оренда транспортних засобів)

22 750,00

Оренда автобусу на 50 міст на дві доби, рух за 
маршрутом Київ - Первомайськ - Київ (захід 
№ 2 - вересень)

1 20 500,00 20 500,00

Оренда мікроавтобусу на 8 міст на дві доби, 
рух за маршрутом по Києву (заходи № 2 -)

5 450,00 2 250,00

5.3 Оренда приміщень, де проводиться
захід (06.11.2018, 05.12,2018)

11 000,00

Оренда адміністративної зали Музею НТУУ 
"КПІ", Проспект Перемоги ЗІ, корпус 6, 200 
м2, 4 заходу х 2,5 години х 1 100,00 грн.

4 2 750,00 11 000,00

5.4 Оплата вартості проживання 
учасників заходу (1 доба)

26 125,00

Оплата вартості проживання ветеранам війни, 
штатним працівникам громадської організації 
та учасникам заходу (мешканцям м. Києва), 
всього за один захід (№ 2), м. Первомайськ.

55 475,00 26125,00

5.5 Оплата вартості харчування 
учасників заходу (2 доби)

8 800,00

Оплата вартості харчування ветеранам війни, 
штатним працівникам громадської організації 
та учасникам заходу (мешканцям м. Києва), 
всього за один захід (№ 2), м. Первомайськ.

55 80,0x2 8 800,00

5.6 Придбання товарів і послуг для 
забезпечення планових заходів:

18 587,00

Папір для друку (1 пачка х 10 заходів) 10 99,70 997,00
Фото папір А-4 (1 пачка х 20 арк.) - (1 пачка х 
10 заходів)

г'''' 10 80,00 800,00

Придбання сувенірів та подарунків для 
заохочення інвалідів і учасників війні

ЛХ і
я°

А 210,00 2 100,00

Блокнот А-5 (25 шт. х 10 заходів) 250 ' ЛН 32,00 8 000,00
Ручка кульова (25 шт. х 10 заходів) , . 250 ) 10,0 2 500,00

' л---- 9



Фото рамка А-4 (оформлення експозиції) 20 62,00 . 1 240,00
Грамота для заохочення (10 шт. х 10 заходів) 100 2,50 250,00
Фото рамка A-З (оформлення експозиції) 12 97,00 1 164,00
Фото рамка (400 х 600) (оформлення експоз..) 6 256,00 1 536,00

6. Оплата, оренди 7 015,00
6.1 Оренда приміщення для діяльності 

організації (49,5 м кв.)
1,00

6.2 Відшкодування податку на землю
(298,00 грн. х 12 міс.)

3 576,00

6.3 Оплата експлуатаційних витрат
(154,00грн. х 12мес.)

1848,00

6.4 Оплата за вивіз твердих та 
побутових відходів (0,5мЗ, 132,50 
грн. х 12мес.)

1 590,00

7. Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв:

18 900,00

7.1 Оплата теплопостачання
(2 460,00 грн. х 3 мес. + 2 800,00 
грн. х 3 міс.)

75 780,00

7.2 Оплата водопостачання і 
водовідведення (102,00 грн. х 12 
міс.)

1 224,00

7.3 Оплата електроенергії
(158,00 грн. х 12 міс.) 1 896,00

Всього, за рахунок фінансування з 
бюджету міста Києва 277 879,00

За рахунок власних коштів організації

8. Оренда приміщень, де проводиться
захід (11.07.2020, 14.10,2020)

6 000,00
Кошти ГО

8.1 Оренда адміністративної зали Музею НТУУ 
,!КШ", Проспект Перемоги 37, корпус 6,200 
м2, 2 заходу х 3 000,00 грн.

2 3 000,00 6 000,00
Кошти ГО

9. Оплата транспортних послуг (у 
тому числі оренда транспортних засобів, із 
зазначенням виду транспортного засобу)

9 000,00*
Кошти ГО

•
і

9.1 Оренда мікроавтобуса Volkswagen на 8 місц на
8 годин, маршрутами по місту Києву (5 
заходів по 4 години х 250 грн. за годину)

4 1 000,00 4 000,00*
Кошти ГО

9.2 Оренда мікроавтобуса Volkswagen на 8 місц на 
2 доби, маршрутом: місто Київ - м. 
Первомайськ - м. Київ(1 захід, 2 доби х 2500 
грн. за добу)

1 5 000,00 5 000,00*
Кошти ГО

10. Фінансова допомога (на лікування хворих 
ветеранів та членам родин на поховання)

10 800,00*
Кошти ГО

10.1 Допомога хворим ветеранам на лікування 6

У- р '■

800,00 4 800,00*
Кошти ГО

10.2 Допомога членам родин померлих ветеранів Жл

Л_ К Ш k__

Кб 000,00

1
6 000,00*
Кошти ГО
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11. Заохочення подарунками ветеранів 
та учасників заходів

5 500,00
Кошти ГО

11.1 Заохочення ветеранів подарунками з нагоди 
ювілейних днів народження

9 500,00 4 500,00
Кошти ГО

11.2 Заохочення активних представників молоді 
подарунками (5 заходів х 1 особа)

5 200,00 1 000,00
Кошти ГО

Всього, за рахунок власних коштів 
громадської організації 31 300,00*

Кошти ГО

Загальна сума кошторису проекту 309 179,00

Примітка. Бюджет проекту відповідає запланованим витратам на заходи, що 
передбачені в рамках проекту та обґрунтованості запропонованої вартості витрат, має 
економічну ефективність для міста Києва, є оптимальнім, без збільшення на жодну 
гривню та передбачає залучення коштів з інших джерел - 10,12 % від загальної суми 
кошторису проекту.

Голова громадської організації “Союз ветер ів Ракетних військ 
стратегічного призначення” М.М. Філатов

вересня 2019
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ 
стратегічного призначення” (далі - організація), є добровільною 
неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України для 
реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Організація створюється і діє на засадах рівноправності своїх 
членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних 
органів, гласності в роботі.

1.3 Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України 
’Про об'єднання громадян”, Закону України “Про статус ветеранів військової 
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”, чинного 
законодавства та цього Статуту.

1.4 Організація незалежна від будь-яких політичних партій і рухів, 
самостійно визначає форми і методи співпраці з громадськими об’єднаннями 
України та міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями.

1.5 Офіційна назва організації:
українською мовою: повне найменування - громадська організація “Союз 

ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення”:
скорочене найменування - ГО “Союз ветеранів РВСП”;
російською мовою: повне найменування - общественная организация 

“Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения”;
скорочене найменування - 00 “Союз ветеранов РВСН”.
1.6 Організація поширює свою діяльність на територію міста Киева.
1.7 Юридична адреса: м. Київ, вул. Липська, 16-а, 01021.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Головною метою діяльності організації є:
задоволення та захист законних прав, соціальних, економічних, творчих, 

вікових, національно-культурних, спортивних, професійних та інших інтересів 
членів організації, спільної реалізації їх прав і свобод;

участь у здійсненні демократичного цивільного контролю над Воєнною 
організацією держави відповідно до чинного законодавства України;

збереження та висвітлення історичних фактів створення та діяльності 
Ракетних військ стратегічного призначення (далі - РВСП), військово- 
патріотичне виховання підростаючого покоління та воїнів Збройних Сил 
України на основі бойових традицій РВСП.

2.2 Завданнями організації є:
об’єднання ветеранів РВСП для спільної 

інших законних прав;
правовий та соціальний захист

ії їх конституційних та

організації в
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органах державного управління, місцевого самоврядування, громадських 
організаціях, здійснення інших повноважень відповідно до діючого 
законодавства України;

надання допомоги керівництву Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил України, командуванням з’єднань та військових частин у 
розробці концептуальних документів щодо розвитку Збройних Сил України, 
посильної участі у процесі навчання та патріотичного виховання особового 
складу, враховуючи набутий ветеранами РВСП багатий досвід служби та 
здатність об’єктивної оцінки реальних умов;

участь у проведенні наукових досліджень з проблем військового 
будівництва, організації оборони, забезпечення безпеки країни, проведенні 
публічних обговорень результатів досліджень, створення для цього 
громадських фондів, центрів, колективів експертів тощо;

участь у проведенні громадської експертизи проектів законів, рішень, 
програм, представлення своїх висновків і пропозицій відповідним державним 
органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України;

участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з 
питань реформування і діяльності Збройних Сил України, проблем правового і 
соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей;

участь у формуванні державної політики у сфері розв’язання соціальних 
проблем захисників Вітчизни, ветеранів та членів їх сімей;

сприяння соціальній та професійній адаптації звільнених в запас або у 
відставку військовослужбовців та членів їх сімей, реалізації інтелектуального 
та організаційного потенціалу;

розповсюдження інформації про діяльність організації, популяризація та 
висвітлення історичних фактів формування та діяльності РВСП, сприяння 
спадкоємності військових традицій та бойового товариства;

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді та її 
готовності до захисту Вітчизни на основі бойових традицій РВСП;

підтримка міжнародних зв’язків та розвиток дружніх відносин з 
спорідненими громадськими об’єднаннями Співдружності Незалежних Держав, 
інших іноземних держав;

сприяння створенню та діяльності фондів, підприємств, асоціацій і 
об'єднань в порядку, встановленому чинним законодавством України;

сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико- 
культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання 
військовослужбовців.

З ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1 Членами організації можуть бути:
військовослужбовці, службовці та працівники, які проходили службу 

ікстних військ Стратегічного призначення,і працювали) у військових частинах
-д
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на підприємствах, в організаціях, безпосередньо пов’язаних з РВСП, а також 
ветерани війни, учасники бойових дій та військових конфліктів, інваліди, 
ветерани праці, державні службовці та працівники, ветерани військової служби, 
військовослужбовці резерву, запасу і відставки Збройних Сил України, члени 
їхніх сімей, інші громадяни України, які визнають цей Статут і в міру своїх 
можливостей беруть участь у роботі організації.

3.2 Членство в організації є фіксованим - індивідуальним і 
колективним.

3.3 Прийом в індивідуальні члени проводиться на Загальних зборах або 
засіданнях Ради організації на підставі письмової або усної заяви.

3.4 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більшість учасників Загальних зборів, Ради організації. Члени організації 
вносяться до книги обліку.

3.5 Колективними членами можуть бути колективи громадських 
організацій, установ та підприємств різних форм власності, які визнають Статут 
організації та бажають сприяти її діяльності.

Прийом колективних членів здійснюється Радою організації на підставі 
рішення зборів та письмового звернення відповідного колективу установи, 
підприємства, організації.

3.6 Колективні та індивідуальні члени організації мають рівні права і 
обов’язки. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх 
повноважних представників.

3.7 Членство в організації припиняється:
за власним бажанням члена на підставі письмової або усної заяви; 
виключенням з членів організації у випадку: 
порушення положень Статуту;
вчинення дій, які компрометують організацію чи завдали їй матеріальної 

або моральної шкоди;
вчинення проступку або злочину, несумісного з перебуванням в 

організації.

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1 Члени організації мають право: 
обирати та бути обраним до керівних органів;
брати участь в зборах, звертатися з питаннями, критикою, заявами і 

пропозиціями;
вимагати відповіді по суті своїх звернень;
користуватись захистом своїх громадянських, політичних і економічних

4.2 Члени організації зобов’язані: 
дотримуватись положень Статуту, брати участь у виконанні прийнятих

прав.
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сприяти підвищенню авторитету організації, дбати про її об’єднання, 
займати активну громадську позицію;

поважати інтереси інших членів, дотримуватись норм моралі та етики.

5 СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

секретарем Зборів.

5.1 Організація створюється відповідно до законодавства України 
шляхом проведення установчих зборів, на яких приймається рішення про її 
заснлъання, затверджується Статут та обираються статутні органи.

5.2 Статутними органами організації є:
Загальні збори;
Ряпгя ЛПГЙТїІ^ЯТТІг
Л- w., I,V4- Kyjf-'A

Контрольно-ревізійна комісія.
5.3 У складі організації можуть створюватись первинні організації 

однополчан частин, з’єднань, підприємств, організацій та інші об’єднання 
ветеранів за територіальним принципом, фаховими інтересами. Первинна 
організація може створюватись за наявності не менш трьох осіб.

У своїй діяльності первинні організації керуються цим Статутом.
5.4 Вищим керівним органом організації є Загальні збори 

і далі - Збори).
5.5 У період між Зборами керівним органом є Рада організації.
5.6 До компетенції Зборів належить:
визначення основних напрямків діяльності організації та затвердження 

звітів щодо стану їх реалізації;
затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень; 
обрання членів Ради та Контрольно-ревізійної комісії організації; 
реалізація права власності на майно та кошти організації;
прийняття рішень щодо проведення перевірок діяльності організації 

аудиторськими організаціями;
прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності 

організації.
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7 Рада і Контрольно-ревізійна комісія у кількості, яку визначають 

Збори, обирається строком на 4 роки.
5.8 Збори скликаються: загальні - за необхідності, але не рідше двох 

разів на рік, звітно-виборчі - один раз на чотири роки, позачергові - можуть 
бути скликані за ініціативою більше половини членів організації або Ради 
організації.

5.9 Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини 
членів організації, які перебувають на обліку. Постанови Зборів вважаються 
прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини учасників 
Зборів. Рішення Зборів оформлюються протоколом і підписуються Головою та

I М
- А/ <//
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5.10 Виконавчим органом є Рада організації (далі - Рада), яку очолює 
Голова Ради (Голова організації).

5.11 Голова Ради:
здійснює оперативне управління справами, майном та коштами 

організації;
без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках, робить 

заяви від її імені;
представляє інтереси організації в державних органах влади України, 

громадських організаціях;
головує на Зборах та на засіданнях Ради;
веде особистий прийом, розглядає письмові й усні звернення членів 

: типізацій:
вирішує інші питання діяльності організації відповідно до її мети і 

хновних завдань, визначених цим Статутом.
У разі неможливості виконання обов’язків Головою Ради його 

э: вноваження покладаються на першого заступника (заступника) Голови Ради.
5... 12 Рада організації:
звітує перед Зборами про свою діяльність, забезпечує загальне 

керівництво організацією, несе відповідальність за збереження рядів і єдності 
цргашзапії:

представляє і захищає законні інтереси організації та своїх членів у 
jержавних органах та громадських організаціях;

приймає рішення про вступ до організації (індивідуальних та 
г: лективних членів) та вихід з неї;

бере активну участь у розробці і реалізації комплексних програм, 
спр псованих на поліпшення умов життя ветеранів, забезпечення контролю за їх 
реалізацією;

розглядає і вирішує питання організаторської, благодійницької і виховної 
роботи:

обирає Голову Ради, його першого заступника (заступників), 
відповідального секретаря;

утворює у своєму складі з членів Ради і активістів комітети з головних 
.напрямків роботи організації (організаційно-методичної, соціальної, історичної, 
мпкнародних зв’язків, роботи з молоддю та інші);

організовує та проводить заходи щодо відзначення ювілейних дат та 
в * о начних подій в історії РВСП та житті членів організації;

організовує спільні заходи з іншими ветеранськими організаціями;
спрямовує зусилля на залучення ветеранів до громадської і посильної 

трудової діяльності, надання необхідної допомоги звільненим в запас або 
підставку ветеранам військової служби у влаштуванні їх життя в цивільних 

■: :-а\. задоволенні законних прав та інтересів осіб похилого віку;
затверджує зразки печатки, штампу, бланків, символіки організації; 
приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій

і;
V
І
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статусом юридичної особи та їх заснування в порядку, встановленому 
чинним законодавством України;

вивчає форми і методи роботи інших об’єднань громадян з метою 
іжористання найбільш ефективних з них у практиці.

5 13 Засідання Ради проводяться не менш, ніж один раз на три місяці. 
Лтд чергове засідання скликається за ініціативою Голови Ради організації.

5.14 Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням 
статутних положень у діяльності організації, фінансовими витратами, веденням 
золіку, звітності та збереженням матеріальних цінностей. З цією метою:

організовує перевірку фінансово-господарської діяльності організації не 
~ тте очного разу на рік:

звітує Раді та Зборам організації про результати проведених перевірок;
'бере участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу;
має право ставити питання про скликання позачергових Зборів.
5.15 Роботу Контрольно-ревізійної комісії організовує Голова 

ї - -ггр : льно-ревізійної комісії, який обирається на Зборах організації. Засідання 
• .-тро.тьно-ревізійної комісії проводяться не рідше двох разів на рік і є 
правомочним у разі присутності більшості її членів. Рішення приймаються 
жмхгтою більшістю голосів.

6 МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація може мати у власності:
будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше 

мавйао. необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передане 
і гавами державної влади і місцевими органами самоврядування;

майно, яке надано безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
зспомоги чи добровільних пожертвувань;

майно, придбане за рахунок власних коштів.
6 2 Організація має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не 

. перечать чинному законодавству України.
Кошти організації формуються із:

благо дійної допомоги підприємств, організацій, установ, комерційних 
; - спонсорів, меценатів та інших добровільних внесків, членських
seecKiB індивідуальних членів організації, які можуть збиратися в організації за 
рішенням її зборів;

пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і 
і ілшкодувань, роялті та доходів отриманих організацією відповідно до чинного 

но - авства України;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, 

державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі 
. арної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям 

і дп : вино до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
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-; т :зною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, 
■е надаються таким неприбутковим організаціям, або через них їх 
. 2=7 жувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

6.4 Одержані в такий спосіб кошти використовуються:
на статутну діяльність організації, благодійні заходи;
виплату зобов’язань за укладеними угодами щодо оренди і експлуатації 

засобів та каналів зв’язку, транспорту, оргтехніки, службових та інших 
7 имішень, господарських потреб, інформаційного забезпечення.

Організація та створені нею установи, підприємства ведуть 
’оератіївний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в 
тгзкзх тержавної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в 
зк " ьдку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

7 6 Право розпоряджатися коштами належить Раді організації. 
; “ тздником коштів є Голова Ради, а у разі неможливості виконання ним
■'х Г «з ків - перший заступник (заступник) Голови Ради.

Забороняється розподіляти отриманні доходи (прибутки) або їх 
■ . серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім 
юаня їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
тг тиння та інших пов’язаних з ними осіб.

6 х Доходи (прибутки) можуть використовуватися виключно для 
І ззння видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, 
. • інь 72 напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

• ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її 
. реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством 

~ ...і -К

~ - Організація має право:
мктуїіаги учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і

. : 7 ' "7:32.
представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних 

і * із зди та громадських організаціях;
одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

аиіа: '_і;3 2ння інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
~ " всюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
г знтзовувати та проводити масові заходи;

зспйснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність 
і створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом 

В^жівчноі особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому 
аикналавством України;

2"т свій самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку,
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посвідчення, штампи, бланки та інші реквізити, які реєструються в порядку, 
встановленому законодавством України.

7.3 Організація може входити до складу міжнародних організацій, діяти 
з міжнародним статусом для більш ефективного соціального, правового і 
економічного захисту своїх членів, укладати угоди та брати участь у заходах, 
які не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у 
міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, 
що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного 
права.

7.4 Організація після реєстрації мас виключне право на використання 
своєї назви. Використання назви організації фізичними та юридичними 
особами, які не належать до організації з метою, не пов’язаною з її діяльністю, 
забороняється.

8 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Зборів 
організації. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві 
третини членів організації, які перебувають на обліку. Постанови Зборів 
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини 
учасників Зборів.

8.2 Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у 
порядку, встановленому законодавством України.

9 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1 Припинення діяльності організації відбувається шляхом
реорганізації або ліквідації.

9.2 Реорганізація проводиться на підставі рішення Збрів. Збори 
правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини членів 
організації, які перебувають на обліку. Постанови Зборів вважаються 
прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини учасників 
Зборів.

9.3 У разі реорганізації до правонаступника (правонаступників) 
переходить сукупність всіх прав та обов’язків організації.

9.4 Організація ліквідується:
шляхом саморозпуску за рішенням Зборів;
шляхом примусового розпуску за рішенням суду, а також в інших 

випадках, встановлених чинним законодавством України.
9.5 У випадку ліквідації організації створюється ліквідаційна комісія.
Вона діє у складі та за пордащоЦ  Зазначеним Зборами або 

уповноваженим відповідно до чинного законодавства України органом.
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З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 
повноваження по управлінню справами організації. Ліквідаційна комісія оцінює 
наявне майно організації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується 
з ними, вживає заходів щодо сплати боргів, складає ліквідаційний баланс та 
подає його на затвердження Зборів.

9.6 Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення 
вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить 
відомості про склад майна організації, перелік пред’явлених кредиторами 
вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Зборами організації або 
органом, що прийняв рішення про ліквідацію організації.

9.7 Виплата грошових сум кредиторам організації проводиться у 
порядку черговості, встановленої чинним законодавством України відповідно 
до проміжного ліквідаційного балансу.

У разі недостатності в організації коштів для задоволення вимог 
кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна організації.

9.8 Майно, що було надане організації у користування, повертається 
власникам.

9.9 Після проведення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами організації або 
органом, що прийняв рішення про ліквідацію організації.

9.10 Кошти та майно організації в разі її ліквідації не можуть 
перерозподілятися між членами організації.

Всі активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення 
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення).

9.11 Ліквідація вважається завершеною, організація - такою, що 
припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до 
Єдиного державного реєстру.



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 

на4010Єея./'Г?и І аркушах-



2655 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОН! ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М,КИЄВІ

РІШЕННЯ N8162655460201'________ _______
від26.12.2016 у_____ _________  року

про включення дро виключення
про повторне включення про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості

X про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133,4 
статті 1.33 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 38150484
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою 1-РН)____________ ___________ _

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 24.10.2012_______________ р. № а ________ , ознака неприбуткового

0006 - Громадські, організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 3032 - громадські об'єднання:
Дата присвоєння ознаки неприбутковості ^642201 о
Вата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових
Метанов та організацій, починаючи з якої визначається строк 
^безперервної реєстрації неприбуткової організації

24.10.2012

Примірник рішення отримано:

Заступник начальника ДГИ у 
Печерському районі ГУ ДФС У м. 

Києві

ЛАПІКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВН А

МП (за наявності)
____ року

“Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових' установ та організацій або виключення з Реєстру.

V



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ’’СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ”

Ідентифікаційний код юридичної особи:
38150484

Місцезнаходження юридичної особи:
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, БУДИНОК 16-А

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
07.05.2012, 1 070 102 0000 046369

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ - керівник



Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
08.05.2012, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
10.05.2012, 62153, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39669867 (дані про 
взяття на облік як платника податків)
11.05.2012, 10-064987, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39669867 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10-064987

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1

Дата та час видачі виписки:
17.01.2018 11:05:45

Внесено до реєстру:
ЕНКО Т.М.

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 На 

Міністерства юстиції Украї 
від 25 листопада 2016 року 
3359/5) \

ІВЧЕНКО Т.М.
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РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ
“Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення”

юр. адреса: 01021, Україна, м. Київ-21, вул. Липська, 16-а, тел. (067) 537-73-45, (095) 384-79-41 
тел./факс (044) 253-32-92; e-mail: uvrvsp@ukr.net, www.svrwsnu.at.ua

поштова адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 60, під’їзд ЗА, 
рахунок № 26004010058089 в AT “Укрексімбанк” м. Києва, МФО 322313 

ідентифікаційний код 38150484

16.09.2019 №045/2019

Коротка інформація
Про діяльність та досвід роботи громадської організації 

“Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення”

Громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного 
призначення” створена 05.03.2012 та зареєстрована в Головному управлінні 
юстиції м. Києва 27 березня 2012 року за №0043-2012 М.О. Організація 
поширює свою діяльність на територію міста Києва, Юридична адреса: 01021, 
м. Київ, вул. Липська, 16-а, поштова адреса 03057, м. Київ, проспект Перемоги 
60, під’їзд За.

У мережі Інтернет створено сайт Союзу ветеранів РВСП (у навігації - 
розділ ГО “Союз ветеранів РВСП”), який протягом нетривалого часу 
існування вже зібрав більше 30 тисяч постійних користувачів з 76 країн світу 
(svrwsnu.at.ua).

Статутними органами організації є: Загальні збори; Рада організації; 
Контрольно-ревізійна комісія. Вищим керівним органом організації є Загальні 
збори (далі - Збори). У період між Зборами керівним органом є Рада 
організації. Виконавчим органом є Рада організації (далі - Рада), яку очолює 
Голова Ради (Голова організації). Станом на 01.09.2019 до складу організації 
входять 12 осередків із 1629 членами, з яких 87 членів є учасниками та 
інвалідами Другої світової війни, інших війн та бойових дій, учасниками АТО 
(ООС) (додаток 1).

Головними напрямками діяльності громадської організації є:
- сприяння соціальному захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, 

учасників АТО (ООС), інвалідів, ветеранів-ракетників, ліквідаторів ракетно- 
ядерної зброї в Україні;

- національно-патріотичне виховання молоді України на традиціях 
ветеранів війни, учасників бойових дій, АТО (ООС) та стратегічних 
ракетників;

- сприяння виконанню міжнародних зобов’язань щодо України, звернення 
уваги урядів та спільноти іноземних держав на порушення міжнародних 
зобов’язань укладених в рамках Будапештського меморандуму від 05.12.1994, 

mailto:uvrvsp@ukr.net
http://www.svrwsnu.at.ua
svrwsnu.at.ua


активізація суспільної позиції громадськості всіх держав стосовно 
необхідності додержання гарантій суверенітету, недоторканості та 
економічної безпеки України, постійна робота з посольствами, громадянами 
та громадськими організаціями іноземних держав за цим напрямком;

- сприяння покращенню медичного забезпечення ветеранів, інвалідів, 
ліквідаторів ракетно-ядерного озброєння України та учасників АТО (ООС) із 
залученням коштів урядів іноземних держав та закордонних інвесторів та інші 
завдання, що визначені статутом.

Громадська організація має накопичений позитивний досвід реалізації 
важливих заходів із залученням бюджетних коштів з 2014 по вересень 2019 
року (діяльність у 2012 - 2013 роках здійснювалася виключно за рахунок 
особистих коштів членів ветеранських організацій та благодійної допомоги). 
Всі кошти, які були отримані у якості фінансової допомоги громадської 
організації з міського бюджету були використані в повному обсязі та за 
призначенням. За вказаний період практично вирішені окремі питання 
соціального та правового захисту 74-х ветеранів, 32-х інвалідів та дев’ятьох 
учасників Другої світової війни за рахунок власних коштів організації.

На основі досвіду і традицій учасників війни та бойових дій, ветеранів 
Ракетних військ стратегічного призначення та учасників АТО (ООС) 
організація проводить активну роботу з питань формування громадянської 
позиції, національного і військово-патріотичного виховання молоді, що 
ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність України, сприяє 
вирішенню питань соціального захисту та реабілітації ветеранів війни, 
інвалідів, ветеранів РВСП та учасників АТО (ООС), бере активну участь у 
державних і військово-патріотичних заходах, що проводять Київська міська 
державна адміністрація та громада міста Києва, плідно співпрацює з міськими 
структурами та Київською організацією ветеранів (додаток 2).

У взаємодії з державними та місцевими органами влади міста Києва 
ветерани організації провели понад 190 зустрічей зі школярами, студентами 
вузів та особовим складом військових частин. Під час цих зустрічей ветерани 
розповідали про героїзм українських воїнів під час Другої світової війни, про 
історію створення РВСП , про їх славні традиції і роль у вирішенні питань 
забезпечення обороноздатності нашої держави, підтриманні миру на землі, а 
також про необхідність та важливість професії захисника Вітчизни.

Членами громадської ветеранської організації систематично 
здійснюється цілеспрямована організаторська робота та проведено десятки 
важливих заходів, у тому числі і міжнародних, спрямованих на захист держави 
у відповідності до положень Будапештського меморандуму, покращення 
медичного забезпечення за рахунок благодійної допомоги від урядів та 
інвесторів з інших країн, забезпечення соціального, медичного і правового 



захисту інвалідів і ветеранів Другої світової війни, учасників АТО (ООС) та 
бойових дій, ракетників-ліквідаторів ракетно-ядерної зброї, національно- 
патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України та 
молоді (стисла інформація розміщена на сайті організації).

Додатки.
1. Структура Київської громадської організації “Союз ветеранів 

Ракетних військ стратегічного призначення”, всього на 1 арк.
2. Копії фото експозиції елементів офісного приміщення та окремих

заходів громадської організації, всього на___ арк.
3. Буклет громадської організації “Союз ветеранів Ракетних військ 

стратегічного призначення” виданий у 2018 році, всього на 14 арк.

ів Ракетних військГолова громадської організації 
стратегічного призначення”

М.М.ФІЛАТОВ
» вересня 2019



РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ
“Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення”

юр. адреса: 01021, Україна Київ-21, вул. Липська, 16-а, тел. (067) 537-73-45, (095) 384-79-41 
тел./факс (044) 253-32-92; e-mail: uvrvsp@ukr.net, www.svrwsnu.at.ua

поштова адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 60, під’їзд ЗА, 
рахунок № 26004010058089 в AT “Укрексімбанк” м. Києва, МФО 322313 

ідентифікаційний код 38150484

19.06.2019 №030/2019

Звіт про використання бюджетних коштів за 2018 рік
ГО «Союз ветеранів ракетних військ стратегічного призначення»

1. Мат. заохочення - 44676,00 грн.
2. Нарахування на мат. заохочення (22%) - 9828,72 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме: канцтовари - 1594,00 

грн. (11-07 від 21.09.2018р).
4. Утримання установи - 19964,00 грн., а саме:

вивезення твердих та побутових відходів - 648,00 грн. (дог. №ВС-16-00554 від 
28.11.18р.);
експлуатаційні витрати - 1596,00 грн. (дог. Е-16-00342 від 28.11.18р.); 
оплата електроенергії - 1460,00 грн. (дог.№ 010/2018 від 05.12.2018р.); 
оплата теплопостачання - 15450,00 грн. (дог.№ 3020012-03 від 10.12.2018р.) 
оплата страхового платежу - 810,00 грн. (дог.№ МН/О/ОД/1800402 від 
28.11.2018 р.).

5. Заходи - 23937,00 грн.
оплата послуг з організації проведення заходу - 2750,00 грн. (дог.№ 010/2018 
від 03.12.2018р.);
оплата за виготовлення буклету - 10500,00 грн. (дог.№ 08/2018 від 
30.11.2018р.);
придбання канцтоварів для проведення запланованих заходів проекту 10687,00 
грн. (дог. 11-047 від 21.09.18р.; 11-048 від 24.09.2018р.; 11-07 від 21.09.2018р.; 
11-08 від 24.09.2018р.).

Всього: 99999,72 грн.

призначення»

М.М.Філатов

mailto:uvrvsp@ukr.net
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Додаток і

/10 I lopil/lhV lh ЛЦДПІІІІІІ Окуїжетної ІНІТІІОСТІ 
рОІІЮрИДНІІКАМІІ III ОДвржУйПЧІІМІІ ГНОДЖІПІІІІХ 
kOlllllh, ІИІІІІОГІІ фоіІЦіІМН till ііііі.іКціГіоп'іі ІКОНОК) 
держанною юціінп.ііоіо І інчп Іііпого
СТРАХУВАННЯ
(пункт І розділу II)

Звіт 
про надходження та використання коштів загального фонду 

(форма N 2м)
за 2018 рік

Установа Громадська організація "Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення" за ЄДРПОУ
Територія Печерський за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Громадська організація за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
0813192 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

КОДИ
38150484

8038200000
815

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: гри. коп.

Показники
КЕКВ 
та/або 
ккк

Код 
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів 
за звітний період 

(рік)

Касові 
за звітний період 

(рік)

Залишок 
на кінець звітного 

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 100000,00 - - 99999,72 99999,72

у тому числі: 
Поточні видатки 2000 020 100000,00 - - 99999,72 99999,72

Оплата праці і нарахування на заробітну плат)' 2100 030 - - - -
Оплата праці 2110 040 - - -
Заробітна плата 2111 050 - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - -

Нарахування на оплату праці 2120 070 - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 -

0Ж
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1 2 3 4
—-------

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки га заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 230

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280 100000,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610 290 100000,00

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 300

Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630 310

Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360

Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 390

Капітальне будівництво (придбання) 3120 400





1 2 3 4 5 6 7 8 9

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 -
Капітальний ремонт 3730 430 - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - -
Капітальні трансферти 3200 520 - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210 530 - -

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 540 - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнароднім організаціям 3230 550 - -

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - -
Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів 4111 590 - -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - -
Надання зовнішніх кредитів 4270 630 - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X



Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

1 2 3 4 5 6 7
1 Нерозподілені видатки 9000 650 - - - -

Керівник

Головний бухгалтер

"09 "січня 2019р.

Філатов ММ

Шаповалов ВП


