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

*

Заявка на участь у конкурсному відборі на 2021рік

Назва громадського об’єднання, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська Організація 
«Спілка ветеранів Куби»

Назва пріоритетного напрямку Соціальна реабілітація та залучення 
людей похилого віку в суспільному 
житті м.Киева.

Назва проэкту Соціальна реабілітація людей ’ 
похилого віку »Друге дихання»

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

Відповідає:
По Порядку п.23.9.

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

198550.00

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн

198550.00

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

135850.00

Терміни реалізації проекту 2021рік
Адреса громадського об’єднання 
Телефон, факс, e-mail

067-470-90-09
Alexuspenskiyl936@gmail/com

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

Успенський Олексій 
Володимирович

Підпис 
керівника громадського об’є^ членський

(П.І;Б.)
Печатка громадського об’єднання 

’ Дата ХО

Дата реєстрації заявки * й ямо
Реєстраційний номер конкурсної *

пропозиції ...... X ■*

Підпис Wv м ■



Опис проекту
для реалізації у 202Іроці

Соціальна реабілітація людей похилого віку .
«Друге дихання»

(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

Громадська Організація «Спілка ветеранів Куби»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення: - 19.05.1999 р, у 10.02.2015 р. перереєстрована
у ГО «Спілка ветеранів Куби», надалі ГО «СВК».

- предмет діяльності: - Консолідація учасників бойових дій, ветеранів війни .
та праці, інвалідів війни та сімей воїнів що загинули на 
Кубі. (п.2.1.Устава ГО) • .

- структура та чисельність: -10 районних осередків які входять до ҐО СВК»,
ГО»СВК» є юридичною особою , неприбутковою організацією, чис.372

з них УБД - 263, учас. ВВВ-15, учас. АТО-12, інвал,- 43, ГО «СВК»+ 
«ГСВСК»=109
- джерела фінансування:- фінансова підтримка КМДА , членські внески, 
-наявність ресурсів для виконання проекту - людський ресурс,

спонсорська підтримка, допомога небайдужих людей.
' - досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів ■ .

15 років фінансової підтримки КМДА з міського бюджету.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту
Соціальна реабілітація та залучення людей цохилого віку в соціально . 
значущіх заходів організації.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)
Соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку в суспільному 
житті м. Київа. (60%-жін. 40% - чол.)

По Порядку п.23.9.

2.3.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.'■ *.
Довести до широкого кола членів організації необхідність , щоденної 

боротьби
за свою особистість.
Вивести з кола самоізоляції та залучити до соціально значущих заходів 

організації. . •

2.4.План заходів з реалізації проекту.



Етапи 
реалізаці 
ї проекту

Опис заходів для здійснення етапу Термії’ 
реалізації 
проекту

Результати 
здійснення 
етапу

1. Чорнобильська катастрофа та її 
наслідки

Квітень
♦

П.1.1
Підготовчи 
й
етап

-оповіщення членів ГО «СВК» 
-складання списків 
-узгодження місця збору
- Укладання договору на автобус 
-заказ екскурсії в м.Припять 
-заказ та придбання квітів

П.1.2.
Етап 
реалізації 
заходу

-перевірка учасників заходу по спискам 
-поїздка автобусом в м.Припять 
-проведення екскурсії
-покладання квітів до пам’ятника

П1.3.
Завершенн 
я
етапу

-перевірка учасників по списку 
-повернення на автобусі до Києва.

2 День матері.Концерт «Родовід « 
Української жінки»

•

П.2.1.
Підготовчи 
й 
етап

гоповіщення членів ГО «СВК» 
-складання списків
-узгодження місця збору
-заказ пам’ятних знаків
- придбання квітів
-укладання договору з артистами

П.2.2.
Етап 
реалізації 
заходу

-участь в концерті
-нагородження в.етеранів-жінок пам’ятними 
знаками
-вручення квітів

• -■ ;

•

П.2.3. 
Завершенн 
я етапу.

-перевірка учасників по списку
-по домам на громадському транспорті.

3. До Дня авіації України. Музей авіації в. • 
м.Полтава

■ серпень

П.3.1.
Підготовчи 
й етап

—оповіщення членів ГО «СВК» 
-складання списків 
-узгодження місця збору 
-заказ екскурсії в музей авіації 
-заказ медпрацівників

П.3.2.
Етап 
реалізації 
заходу

-проведення екскурсії по музею
-відповіді на запитання ст. научного сотрудніка 
музею • .

. ' л

П.3.3.
Завершенн

-перевірка учасників по списку 
-повернення на автобусі до Києва

2



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

я етапу
4. Заходи до «Дня людини похилого віку жовтень

П4.1.
Підготовки 
й етап

оповіщення членів ГО «СВК»
-складання списків
-узгодження місця збору
-замовлення докладу по заходу
-замовлення пам’ятних знаків • .
-заказ квітів

•

П.4.2.
Реалізація 
заходу

-доклад Голови «СВК» 
-нагородження пам’ятними знаками 
- вручення квітів

•

П.4.3.
Завершены 
я етапу

-перевірка учасників по списку
-по домам на громадському транспорті

- людські ресурси до 200 чол, фінансові до 20 000 грн. за спонсорами.
2.6 Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники)
—збільшити участь в заходах ГО на 10%, надати учасникам альтернативну. 

участь в заходах ГО,. проводить. опитування учасників заходів по 
персональній * .

оцінці заходу до 70% відмінно.
2.7 Можливість поширення досвіду реалізації проекту: Всі державні свята 

проводяться
щорічно, ювілейні дати для ГО проводяться з залученням Київської 

спілки
ветеранів Афганістану,Київської ветеранів Анголи, ветеранів Мозамбік, 
ветеранів В’єтнаму, учнів СІП з. іспанським язиком викладання.

3. Кошторис проекту Громадської організації «Спілка ветеранів 
Куби»

« Друге дихання» на 2021р

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, 
ґрн..

Вартість, грн.

1. Чорнобильська 
катастрофа та її 
наслідки

50 осіб 13550.00

1.1 .Аренда.автобуса в 
м.Припять (154x2x25).

308км «25 • ■ ’ 7700.00

1.2. Придбання квітів 50 шт. 25.00 ■ 1250.00

З



♦
1.2.Ескурсія в місто привид 
Припять (простой автобуса 
4 годх800.00)

4год •800 3200.00 •

1.3.Послуги медпрацівників 1 1400 1400.00
2. День матері. Концерт 

«Родовід української 
жінки»

50осіб 7500.00

2.1;Відзначення ветеранів-- 
жінок нагрудними знаками,.( 
25.00+250)

25 осіб 250. 6250.00

2.2. Придбання квітів (50x25' 50 осіб 25. І250.00
3. До дня Авіації. Музей 

авіації в м. Полтава.
ЗОосіб 13300.00

3.1 .Аренда автобуса в 
м.Полтава (344x2x25)

688км 25 86Р0.00

3.2. Екскурсія в місто 
Полтаву ( простой автобуса 
4 годх800.00)

4год ' 800 3200.00

3.3.Послуги медпрацівників 2 особи 750.00 1500.00
4. Заходи до « Дня 

людини похилого віку»
7500.00

4.1,Нагородження ветеранів 
нагрудними знаками, 
.(30.00x25.)

ЗОосіб 200.00 6000.00

4.2.Придбання квітів (30х5о)‘ 30 осіб 50.00 1500.00

Всього 41850.00
8. Фінпідтримка (голова 

ГО бухгалтер)
2x12 5000.00 1200Q0.00

Нарахування 22% • 26400.00
Придбання электронних 
ключів

2700.00

всього 149100.00
Всього по пректу .198550.00
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