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

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організація «Київська міська 
Спілка ветеранів Афганістану»

Назва пріоритетного напрямку Соціальна адаптація учасників
антитерористичної операції, учасників 
бойових дій та їх сімей

Назва проекту «3 любов ’ю у серці »
Відповідність проекту 
оперативним цілям, завданням та 
заходам Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року

Забезпечення партнерської взаємодії 
державного та громадського секторів у 
розвитку соціальної сфери

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

633306,00 грн.

Очікуване фінансування з 
бюджету міста Києва, тис.грн.

563906,00 грн.

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

563906,00 грн.

Терміни реалізації проекту Протягом 2021 року

Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

м.Київ, вул.Ярославів Вал, 36-є
тел. 044 272-53-16 Kgsva.prav(a}gmail.com
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Голова Спілки
Гончаренко Микола Миколайович
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Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції
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• Заповнюється Організатором конкурсного відбору
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Додаток З
до Порядку відбору громадських 
об'єднань для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2021 році

« 3 любов’ю у серці»
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

Громадська організація «Київська міська Спілка ветеранів Афганістану»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

З 1986 року в місті Києві діє громадська організація Київська міська Спілка 
ветеранів Афганістану, яка об’єднує в собі більше 12,5 тисяч учасників бойових 
дій в Афганістані, 550 учасників АТО в т.ч. понад 1250 інвалідів війни та 78 
сім’ї загиблого воїна «Афганської війни» та 2 сім'ї воїнів АТО/ООС.

Київська міська Спілка ветеранів Афганістану зареєстрована в Управлінні 
юстиції в м. Києві ЗО грудня 1993 року № 2-57, статус організації - міський.

Основними напрямками діяльності є: консолідація зусиль ветеранів для 
найбільш ефективного використання їх потенціалу та можливостей по 
соціальному захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих, 
патріотичне виховання молоді, популяризації та утвердження здорового 
способу життя, наданню оздоровчої, медичної, психологічної та матеріальної 
допомоги, в першу чергу інвалідам війни, сім’ям загиблих в Афганістані та в 
зоні проведення АТО/ООС.

КМСВА структурована міська громадська організація, яка включає в свою 
структуру: 10 районних організацій, 7 відомчих організацій та об’єднання 
членів сімей загиблих в Афганістані.

Правління Спілки складається з Голови спілки, 9 заступників Голови по 
різним напрямам роботи та районні Правління Спілки (10 районних Голів та 
125 заступників районних голів Спілки).

Джерелами фінансування Спілки; членські внески членів Спілки, внески, 
благодійна допомога юридичних та фізичних осіб, кошти місцевого бюджету.

Спілка протягом своєї діяльності постійно проводить в місті Києві за 
власний рахунок та за рахунок коштів міського бюджету роботу в наступних 
напрямах, а саме:

1. Патріотичне виховання молоді:
1.1 .Проведення зустрічей учасників бойових дій в Афганістані з учнями 

шкіл, гімназій, вищих навчальних закладах мі$та Києва з патріотичного 
виховання приурочених до Дня вшанування учасників бойових на території 
інших держав, до Дня Перемоги в Другій Світовій Війні та Дня Захисника 
України, Міжнародного Дня інваліда;



1.2.Організація походів учнів шкіл, гімназій до музеїв Спілки присвячених 
подіям війни в Республіці Афганістан 1979-1989 роках;

1.3. Проведення в школах, гімназіях, вищих навчальних закладах м.Києва 
уроків мужності та патріотизму протягом навчального року;

1.4. Підтримка ініціатив у гуманітарній сфері, які спрямовані на сприяння 
соціальній згуртованості та взаєморозумінню у громадах та розширення освітніх, 
культурних, спортивних, туристичних зв’язків.

1.5. Проведено навчальні тренінги по розвитку ветеранського бізнесу та 
актуальності навчальних програм для ветеранів;

1.6. Проведено екскурсії, спортивно-туристичних походи, відвідування 
виставок, концертів;

1.7. Проведено етнокультурний майстер-клас для інвалідів війни «Країна 
мрій»;

1.8. Організовано виставку-ярмарку робіт ветеранів війни «Мандрівка 
додому»

1.9. Проведено семінари по підтримці родин ветеранів війни;
1.10. Проведено турніри для інвалідів війни по рибальству.
2. Проведення спортивних змагань та фестивалів на честь загиблих 

воїнів в Афганістані та в зоні проведення АТО/ООС:
2.1. Проведено спортивні змагання по стрільбі з луку «Київська весна» 

лютий 2019-2020 рр;
2.1.1. Проведено всеукраїнські спортивні змагання зі стрільби з луку 

«Осінні зорі» присвячені Герою України Олегу Міхнюку жовтень 2019 р;
2.2. Проведені спортивні змагання з силової підготовки молоді «Меморіал 

Віктора Максименка» лютий 2019-2020 рр.
2.3. Проведено пісенний фестиваль «Доля вибрала нас» присвячений Дню 

матері - травень 2019 року (900 осіб);
2.4. Проведені урочисті заходи присвячені 30-й річниці виводу Радянських 

військ з Республіки Афганістан лютий 2019 р:
- отримання продовольчих наборів сімями загиблих в Афганістані - 79 

особи по 800 грн;
2.5. Лютий 2019 року проведено фотовиставку присвячену 30-й річниці 

виводу військ з Республіки Афганістан в Національному історико-музейному 
комплексі «Фортеця» за участю військових Аташе акредитованих в Україні та 
представників міжнародних організацій;

2.6. Проведено заходи присвячені Дню Перемоги у Другій Світовій 
війні травень 2019 - 2020 роки:

- покладання квітів до пам'ятнику, громадська панахида;
- зустріч бойових побратимів з приготуванням польової каші біля 

Меморіального комплексу загиблим воїнам в Афганській війні;
2.7. Проведено заходи присвячені Прикордонним військам та героїчного 

подвигу прикордонників травень 2019-2020 роки:
- покладання квітів, панахида;
- травень 2019 року організовані поїздки членів Спілки до с.Легедзине 

Черкаська обл.
2.8. Проведено футбольний турнір «Мрії дитинства» липень 2019 -2020 

роки за участю футбольних команд дітей з зони АТО;
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2.9. Проведено заходи присвячені Дню десантника 2 серпня 2019-2020 
роки:

- урочисті заходи до 90-ї річниці заснування ВДВ та концертна програма, 
зустріч бойових побратимів з приготуванням польової каші та нагородження 
активістів ветеранського руху нагородами Спілки та КМДА;

2.10. Проведено змагання-похід «Бойовими шляхами героїв» липень- 
серпень 2020 рік з придбанням туристичного спорядження ;

2.11. Проведено спортивні змагань з орієнтуванні на місцевості «ДЖУРА» 
липень-серпень 2020 р;

2.12. Участь в проведенні «Всеукраїнських змаганнь з військового 
багатоборства серед молоді, присвячених памяті Героя Олега Оніщука та Героя 
України Олега Міхнюка » вересень 2020 р.

2.13. Проведено спортивні змагання з дзюдо присвячених воїну- 
інтернаціоналісту, кавелеру ордена «Червона зірка» Володимира Драченка 
листопад 2019 р.

2.14. Проведено футбольний турнір за участю 60 дітей учасників 
АТО/ООС (кубки, медалі, грамоти, цінні подарунки) - серпень 2020 р.

2.15. Проведено фестиваль творчості дітей з сімей учасників бойових дій 
«Ветерани, молодь, майбутнє» липень-серпень 2020 р.

2.16. Участь в проведенні міжнародних героїко-патріотичних змаганнях з 
веслування на байдайках та каноє «Пам'ять», на честь воїнів-інтернаціоналістів 
серпень 2020 р.

2.17. Проведено заходи присвячені Дню захисника України жовтень 2019 р 
(пісенний фестиваль, фотовиставка, подарунки, нагородження);

2.18. Проведено заходи до Дня вводу військ в Республіку Афганістан 
(урочисті заходи, покладання квітів, привітання, нагородження активістів - 
цінними подарунками);

2.19. Надання матеріальної та психологічної допомоги членам сімей 
загиблих в Афганістані;

2.20. Миротворчо - духовна місія в зону АТО з доставкою та наданням 
матеріальної допомоги дитячим будинкам в зоні АТО ;

2.21.Організація поїздок в зону АТО з концертною діяльністю за участю 
народних творчих колективів, Л,Мухіна, В.Купрієнко, сестер Наруцьких, Юлії 
Прокопчик, 11 поїздок до зони АТО/ООС .

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проект

З кожним днем продовження тривалості антитерористичної операції на 
Сході країни кількість ветеранів зростає, а отже питання реабілітації 
військовослужбовців в нашій державі дедалі набуватиме актуальності. За час 
проведення ОСО на Донбасі, її учасниками стали понад 500 тис українців, 
близько 400 тис з яких набули статусу учасника бойових дій, в місті Києві 25 
тис. учасників бойових дій. Наразі ці громадяни потребують належної уваги до 
себе збоку держави та надання їм відповідних соціальних гарантій. За останній 
час значно побільшало тих, хто повертається додому інвалідами не тільки у 
фізичному, а й у психологічному плані. Саме'тому, реабілітація має важливе 
значення не тільки для самих ветеранів а й для всього суспільства. Експерти 
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акцентують увагу на психологічній адаптації, якої потребують майже всі 
учасники АТО/ООС та колишні ветерани всіх воєнних конфліктів. Медики 
вважають, що у випадку недостатнього лікування з часом поствоєнні симптоми 
не просто повертаються, а й посилюються. Солдатів, які пережили страхіття 
війни, часто мучать безсоння, відсутність емоцій, дратівливість (так званий 
«в’єтнамський» чи «афганський» синдром). Часто, це призводить до 
алкоголізму, проблем у сім’ях - як наслідок розлучення. Статистика, щодо 
смертності ветеранів «афганської» війни, за ЗО років після війни в 15 раз 
померло від ран та поранень, ніж загинуло у війні. Така сама статистика у світі 
серед ветеранів у країнах, які воюють чи приймають участь у бойових діях. 
Багато серед молодих ветеранів війни, які покінчують життя - суїцидом, а 
причину смертності встановлюють іншу. Для того щоб люди могли нормально 
адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти повноцінне лікування, в 
тому числі психологічну реабілітацію. Психологи зауважують, що учасники тих 
страшних подій важко йдуть на контакт, адже думають, що час усе вилікує і 
зазвичай тримають усе в собі. Війна, за словами медиків, підриває психологічне 
здоров’я і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Найкращим лікарем для 
ветерана війни є його бойові побратими, які своїм прикладом показують і 
доводять шляхи адаптації у нормальне мирне життя.

Однією з важливих форм соціальної підтримки ветеранів та інвалідів 
військових конфліктів є психологічна реабілітація за допомогою 
спеціалізованих психотерапевтичних послуг. Адже досвід засвідчує, що не 
розв'язані вчасно психологічні проблеми учасників бойових дій призводять до 
руйнування міжособистісних контактів, у тому числі в сім'ях; посилюють 
ступінь тривожності, залежності від алкоголю, наркотичних засобів та насилля. 
Саме тому, ефективне функціонування системи соціально-психологічної 
реабілітації ветеранів розглядається одним з пріоритетів соціальної політики в 
державі.

Протягом тривалого часу, наявність проблем пов’язаних з наслідками 
бойової психотравми («в’єтнамський» та « афганський» синдром) у ветеранів 
війни в Афганістані, на сході України приховують від суспільства. Відповідно, 
допомоги у цій сфері здоров’я громадян країни ми можемо спостерігати і 
сьогодні. Про свідчать наявна статистика, щодо кількості розлучень та 
конфліктів в родинах.

Мета проекту - налагодження суспільного діалогу, розвиток громадських 
ініціатив для соціальної згуртованості та інтеграції демобілізованих учасників 
АТО/ООС та вимушених переселенців, підвищення рівня їх конкурентної 
спроможності на ринку праці шляхом навчання основам підприємницької 
діяльності (навчальні програми «Соціально-психологічна реабілітація», 
«Управління персоналом», «Психологія», «Інформаційні технології») 
інформованості, правової підтримки тощо; професійна реабілітація (професійна 
орієнтація, професійний відбір, професійна освіта, професійна адаптація, 
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації); підтримка 
ініціатив у гуманітарній сфері, які спрямовані на сприяння соціальній 
згуртованості та взаєморозумінню у громадах; розширення освітніх, культурних, 
спортивних, туристичних зв’язків територій, які знаходяться у безпосередньої 
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близькості до зони АТО/ООС з іншими областями України. Отож, найпершою 
метою проекту є намагання зробити більш плавним та комфортним перехід 
до цивільного життя, підтримати ветеранів війни, надати необхідну допомогу 
для успішного подолання так званого посттравматичного синдрому.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект.

Цільовою аудиторією, на яку спрямовано проект є ветерани війни, 
учасники АТО/ООС, інваліди війни, члени сімей загиблих воїнів, члени сімей 
ветеранів війни ( діти, дружини), нащадки ветеранів війни міста Києва.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої створено проект:

Після повернення до цивільного життя ветерани війни та члени родин 
загиблих зустрічаються з переліком проблем, складною соціальною адаптацією 
до мирного життя, пошук роботи, конфлікти в родині, непорозуміння 
суспільства до проблем ветерана.

Шляхи та методи вирішення соціальної психологічної проблеми 
передбачаються проектом:

• Проведення навчальних тренінгів по розвитку ветеранського 
бізнесу та актуальності навчальних програм для ветеранів (надання необхідних 
знань для створення майбутніх проектів)

• Облаштування приміщення центру соціально-психологічної 
реабілітації ветеранів війни.

• Проведення курсів індивідуальної психологічної реабілітації, курсів 
індивідуальної та групової терапії, соціально-психологічні тренінги для 
підготовки тренерів з психологічної реабілітації для ветеранів війни та членів 
їхніх сімей.

• Проведення навчальних тренінгів по розвитку ветеранського 
бізнесу та актуальності навчальних програм для ветеранів (надання необхідних 
знань для створення майбутніх проектів)

• Активізація інформаційно-аналітичної системи обліку для 
адміністрування потреб ветеранів.

• Проведення екскурсій, спортивно-туристичних походів, 
відвідування виставок, концертів (придбання туристичного спорядження, 
квитків)

• Допомога із працевлаштуванням.
• Надання юридичних послуг, допомога у розв’язанні проблем 

соціального правового захисту, забезпечення прав та інтересів ветеранів та 
членів їх сімей;

• Залучення місцевих волонтерів, сприяння подоланню соціальної 
пасивності, само ізоляції ветеранів війни і членів сімей загиблих і померлих 
воїнів через залучення їх до роботи у громадських ветеранських організаціях, 
реалізація і захист їх прав та соціальних інтересів.
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2.4.План  заходів з реалізації проекту.

Етапи 
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін реалізації
етапу

Результати 
здійснення етапу

1 2 3 4

Підготовчий 
етап

Формування 
оргкомітету 
проекту

Січень 2021 р
Створено оргкомітет 
в складі: правління 
КМСВА

Перший етап

Проект-форум для 
дітей загиблих 
ветеранів війни 
«Добрі справи»

Січень 2021 року Заплановано:
Проведення заходу

Тренінг по 
розвитку 
ветеранського 
бізнесу « Власна 
справа як 
реабілітація»

Лютий 2021р

Заплановано:
Проведення тренінгу 
для розвитку 
ветеранського бізнесу 
в м.Києві

Етнокультурний 
майстер-клас для 
інвалідів війни 
«Країна мрій»

Березень 2021 р

Заплановано: 
проведення 
Етнокультурного 
майстер-класу для 
інвалідів війни

Організація 
виставки-ярмарку 
робіт ветеранів 
війни «Мандрівка 
додому»

Березень 2021 року

Заплановано:
Організація та 
проведення виставки- 
ярмарку робіт 
ветеранів війни

Другий етап

Покращення 
морально- 
психологічного 
стану ветеранів 
війни оздоровчо- 
реабілітаційний 
захід «СИНЕВИР»

квітень 2021 року

Заплановано:
Покращення морально- 
психологічного стану 
ветеранів війни

Третій етап

Військово-польові 
походи для родин 
ветеранів війни

«Маленькі 
патріоти»

Липень 2021 року

4

Заплановано 
Військово-польові 
походи для родин 
ветеранів війни 
близько 200 осіб
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Спортивно- 
рибальські турніри 
для інвалідів війни
«Разом - ми сила »

Липень-Серпень
2021 року

Заплановано 
проведення виїзних 

спортивно-рибальські 
турніри для інвалідів 

війни

Семінари по 
підтримці родин 
ветеранів війни 
«Завжди поруч »

Вересень 2021 року

Заплановано 
проведення семінару 
по підтримці родин 

ветеранів війни

Четвертий 
етап

Спортивно- 
оздоровчі заняття 
« Спорт єднає 
ветеранів»

Вересень-Жовтен ь
2021 року

Заплановано 
проведення 
спортивно-оздоровчі 
заняття

Організація 
екскурсійних 
програм
«Ми допомагаємо 

один одному »

Жовтень-лиспопад
2021 р

Заплановано 
проведення 
Організація 
екскурсійних програм 
екскурсійних програм

Підсумковий
етап

Оцінка 
ефективності 
проекту 
Підготовка 
фінансових звітів

Грудень 2021 р

Підготовка 
фінансових звітів по 
заходам проекту 
Гончаренко М.М. 
Голова Спілки та 
Правління КМСВАпо заходам 

проекту

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту

До участі у реалізації проекту будуть залучені представники районних 
організацій Спілки ветеранів Афганістану, громадські організації учасників 
АТО/ООС та волонтерські організації, психологи, військові медики, міжнародні 
ветеранські організації, дипломатичні представництва та об’єднання, 
об’єднання сімей загиблих воїнів та членів сімей загиблих.

Спілка протягом тридцяти років постійно проводить роботу з наданню 
оздоровчої, медичної, психологічної та матеріальної допомоги, в першу чергу 
інвалідам війни, сім’ям загиблих в Афганістані та в зоні проведення АТО/ООС, 
реабілітації та адаптації ветеранів війни, робота по увіковіченню пам’яті 
загиблих, відкриття пам’ятників, видання книг пам’яті.

Спілка має команду кваліфікованих спеціалістів з членів Спілки, в тому 
числі військових медиків, психологів, які розпочинали свою громадську роботу 
з військово-патріотичних клубів за місцем проживання по підготовці молоді до 
захисту Батьківщини з кінця вісімдесятих років Минулого століття.

Для проведення .даного проекту створено оргкомітет з п’ятнадцяти 
працівників (членів) Спілки на волонтерських засадах за їх згодою. Для 
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організації і проведення проекту Спілка має приміщення, необхідну 
матеріально-технічну базу, оргтехніку, а саме: комп’ютери, сканери, принтери, 
копіри, телефони і факси, а також доступ до електронної пошти і мережі 
інтернет;

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

• Покращення морально-психологічного стану в середовищі 
ветеранів війни, членів сімей загиблих і померлих воїнів міста Києва;

• Підвищення соціальної активності ветеранів війни і членів сімей 
загиблих і померлих воїнів Спілки;

• Облаштовано приміщення центру соціально-психологічної
реабілітації ветеранів війни Спілки;

• На базі Спілки будуть проводитися курси індивідуальної 
психологічної реабілітації, курси індивідуальної та групової терапії, соціально- 
психологічні тренінги для підготовки тренерів з психологічної реабілітації для 
ветеранів війни та членів їхніх сімей.

• Проведення навчальних тренінгів по розвитку ветеранського 
бізнесу та актуальності навчальних програм для ветеранів (надання необхідних 
знань для створення майбутніх проектів)

• Активізація інформаційно-аналітичної системи обліку для 
адміністрування потреб ветеранів.

• Допомога із працевлаштуванням ветеранів війни.
• Надання юридичних послуг, допомога у розв’язанні проблем 

соціального правового захисту, забезпечення прав та інтересів ветеранів та 
членів їх сімей

» Очікується, що протягом року послугами центру скористається не 
менше 3 тисяч ветеранів війни та членів їх сімей.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

Соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, учасників 
операції об’єднаних сил, учасників бойових дій та їх сімей «З любов’ю в серці» 
спрямована для покращення морально-психологічного стану в середовищі 
ветеранів війни, поширення досвіду серед ветеранів війни, підвищення 
соціальної активності ветеранів війни і членів сімей загиблих та поширення 
набутого досвіду серед ветеранських організацій, виховання патріотизму й 
національної свідомості, зміцнення зв'язків з міжнародними ветеранськими 
організаціями.

Даний проект є налагодження активної співпраці та діалогу між 
громадськими об’єднаннями, у тому числі міжнародними через обмін 
інформацією, участь у спільних програмах, у тому числі з органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами державної влади, ЗМІ для обміну 
досвідом і поширення успішних практик та поглиблення міжнародних зв’язків і 
обміном досвіду та інформації про позитивне досягнення які отриманні в 
результаті реалізації проекту.
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2.8. Кошторис проекту
Для підготовки та проведення проекту очікується залучити наступні 

кошти:
- 563906,00 гривень кошти з бюджету міста Києва.

- 69400,00 гривень кошти власного внеску Спілки та кошти спонсорів і 
меценатів.

Загальна сума по проекту : 633306,00 гривень.

Матеріальне заохочення працівників Спілки

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість, 
грн.

1. Матеріальне заохочення
Заступник Голови - керівник 
проекту

1 особа 12 X 5000,00 60000,00

2. Координатор по
психологічній реабілітації 
ветеранів

1 особа 12 X 5000,00 60000,00

3. Нарахування на матеріальне 
забезпечення

22% 26400,00

4. Касове обслуговування 0,5% 600,00
5. Загальна сума матеріального 

заохочення 147000,00

Тренінг по розвитку ветеранського бізнесу «Власна справа як реабілітація»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

6. Оренда апаратури 
( Звуко-відеопроекційне 
обладнання)

2 дні 4500,00 9000,00

7. Оренда приміщення для тренінгів 
та конференції

2 дні 2800,00 5600,00

8. Транспортні послуги авто ( 2 дні х
8 год)

1800,00 3600,00

9. Послуги лектора соціальної 
реабілітації

2 дні 1500,00 3000,00

10. Послуги лайф-коучів ( 3 особи) 2 дні 3300,00 6600,00

11. Поліграфічна продукція для 
семінара

100 шт 50,00 5000,00

12. Оплата послуг фотографа 2 дні 2200,00 4400,00
13. Напої (вода ) 200 шт 35,00 7000,00
14. Всього по кошторису

40800,00
15. Власні кошти Спілки 8000,00

16. Всього по заходу 48800,00
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Етнокультурний майстер-клас для інвалідів війни «Країна мрій»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

17. Оренда мультимедійного 
обладнання 2 дні 4500,00 9000,00

18. Музичний супровід 2 дні 1200,00 2400,00

19. Оренда приміщення 2 дні 2700,00 5400,00

20. Транспортні послуги авто ( 2 дні х
8 год)

1800,00 3600,00

21. Послуги фахівців (гончарство, 
ковальство, пекарство)

2 дні 2500,00 5000,00

22. Артотерапія 2 дні 1200,00 2400,00

23. Послуги модератора заходу 2 дні 850,00 1700,00

24. Поліграфічна продукція 100 шт 50,00 5000,00

25. Придбання художніх наборів 
(ліплення, малювання, метал)

100 шт. 75,00 7500,00

26. Всього по кошторису 38000,00
27. Власні кошти Спілки

Харчування
5500,00

28. Всього по заходу 43000,00

Організація виставки-ярмарку робіт ветеранів війни «Мандрівка додому»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

29. Підбір, монтаж картин
100 шт 50,00 5000,00

ЗО. Рамки для картин оренда 100 шт 25,00 2500,00

ЗІ. Стелажі, підставки для 
продукції 10 350,00 3500,00

32. Оренда апаратури 1 день 5000,00 5000,00

33. Почесні Грамоти 10 шт 200,00 2000,00

34. Всього по кошторису
18000,00

35. Власні кошти Спілки 4400,00

36. Всього по заходу 22400,00
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Покращення морально-психологічного стану ветеранів війни 
Оздоровчо-реабілітаційний захід «СИНЕВИР»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

37. Послуги по психологічній 
реабілітації 10 днів 1800,00 18000,00

38. Координатор проекту (100% 
занятість)

1 захід 9400,00 9400,00

39. Послуги спікера-психолога 20 днів 850,00 17000,00

40. Екскурсійні послуги 10 днів X12 чол 150,00 18000,00

41. Тренер по оздоровчим програмам 15 занять по 3 
год.

350,00 15750,00

42. Всього по кошторису
60156,00

43. Власні кошти Спілки
Транспортні послуги, харчування

9500,00

44. Всього по заходу 69656,00

Проект-форум для дітей загиблих ветеранів війни «Добрі справи»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

45. Оренда звукопосилювачої, 
освітлювальної апаратури, 
відеопроектори

2 дні 4500,00 9000,00

46. Послуги модератора заходу 2 дні 1600,00 3600,00
47. Послуги аніматорів 2 дні 2600,00 5600,00
48. Оформлення зали 1 день 2500,00 2500,00
49. Придбання сувенірів 50 шт 55,00 2750,00

50. Придбання художніх наборів 
(ліплення, малювання)

100 шт. 75,00 7500,00

51. Напої (соки, води) 100 шт. 35,00 3500,00
52. Транспортні послуги Автобус (8 год). 1800,00 3600,00
53. Всього по кошторису 35050,00
54. Власні кошти Спілки

(подарунки дітям, виступ 
артистів )

8500,00

55. Всього по заходу 43550,00

Військово-польові походи для родин ветеранів війни 
«Маленькі патріоти»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

56.
Придбання туристичного 
спорядження

%
25 шт 550,00 13750,00
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57. Інструктор-тренер 2 походи 1300,00 2600,00
58. Оренда наметів 10 шт 450,00 4500,00
59. Напої (вода ) 200 шт 25,00 3500,00
60. Транспортні послуги авто ( 2 дні х

12 год)
2600,00 5200,00

61. Всього по кошторису 29550,00
62. Власні кошти Спілки

(харчування учасників походу)
4500,00

63. Всього по заходу 34050,00

Спортивно-оздоровчі заняття « Спорт єднає ветеранів»

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

64. Оренда апаратури
(Звукове, освітлювальне 
обладнання, відеопроектор )

2 рази 4500,00 9000,00

65. Оренда спортивної зали 5 днів 2300,00 11500,00
66. Тренер-психолог ( 5 змагань) 5 шт 850,00 4250,00
67. Банери 1 шт 800,00 800,00
68. Тематичні матеріали (навчальні 

посібники)
60 40,00 2400,00

69. Всього по кошторису
25950,00

70. Власні кошти Спілки 2500,00

71. Всього по заходу 28450,00

Семінари по підтримці родин ветеранів війни 
«Завжди поруч »

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

72. Оренда апаратури 
( Звуко-відеопроекційне 
обладнання)

2 дні 4500,00 9000,00

73. Оренда зали 3 дні 1800,00 5400,00
74. Послуги аніматорів 3 дні 1650,00 4950,00
75. Послуги спікера-психолога 3 дні 850,00 1700,00

76. Канцтовари 150 компл 50,00 7500,00
77. Поліграфічна продукція для 

семінара
150 шт 25,00 3750,00

78. Всього по кошторису
14800,00

79. Власні кошти Спілки 4500,00

80. Всього по заходу 19300,00
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Спортивно-рибальські турніри для інвалідів війни
«Разом - ми сила »

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

81. Оренда рибальського 
спорядження 15 комплект 250,00 3750,00

82. Оплата оренди будинків ( 5 шт X
5 чол)

20 днів X15 чол 700,00 42000,00

83. Послуги інструктора з риболовлі 10 днів 450,00 4500,00
84. Послуги спікера-психолога 10 днів 850,00 8500,00

85. Послуги медичного працівника 20 днів 350,00 7000,00
86. Нагородна продукція 40 компл 75,00 3000,00
87. Поліграфічна продукція 50 шт 40,00 2000,00
88. Напої ( соки, води, печиво) 150 шт 65,00 9750,00
89. Всього по кошторису 80500,00
90. Власні кошти Спілки

Транспортні послуги, харчування
20 днів 12500,00

91. Всього по заходу 93000,00

Організація екскурсійних програм 
«Ми допомагаємо один одному »

«ЛГ

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн..

Вартість, 
грн.

92. Організації екскурсії в м. Умань: 
Послуги екскурсовода/гіда 
Транспортні послуги 
Послуги фотографа

1 поїздка 10300,00 30600,00

93. Організації екскурсії в м.Біла 
церква «Олександрійський парк»: 
Послуги екскурсовода/гіда 
Транспортні послуги
Напої (соки, води, печиво)

3 дні 12500,00 37500,00

94. Всього по кошторису
74100,00

95. Власні кошти Спілки
Харчування,

9500,00

96. Всього по заходу 83600,00

Загальна сума по проекту : 633306,00 гривень, з них:
- 563906,00 гривень кошти з бюджету міста Києва.
- 69400,00 гривень кошти власного внеску Спілки та кошти спонсорів і


