
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

Київська міська Організація ветеранів 
України (КМОВУ)

Назва пріоритетного напрямку Соціальна реабілітація та залучення людей 
похилого віку до актавної участі в суспільному 
житті міста

Назва проекту "Пам’ять серця"
Відповідність проекту оперативним цілям, 
завданням та заходам Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року

Відповідність оперативній цілі.
2.3.Соціальна підтримка та допомога.
Підвищення соціальної захищеності мешканців.

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

561441,00

Очікуване фінансування з бюджету міста 
Києва, грн..

561441,00

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

561441,00

Терміни реалізації проекту. 2021 рік
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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

’’Пам’ять серця”
(назва проекту)

Назва громадського об’єднання, яке подає проект
Київська міська Організація ветеранів України

1.Загальна інформація про громадське об’єднання:
- дата створення: Київська міська Організація ветеранів України (КМОВУ, у подальшому - 
ОРГАНІЗАЦІЯ) була створена 14 березня 1987 року на установчій конференції.

-предмет діяльності: Задоволення та всебічний захист законних прав, соціальних, 
економічних, вікових інтересів ветеранів всіх категорій, медичне забезпечення ветеранів, 
правовий і моральний захист честі, достоїнства ветеранів, правди історії та поваги до людей 
старшого покоління, виховання молоді на національно-патріотичних традиціях. Свою 
діяльність організація ветеранів Києва будує на основі Законів України «Про громадські 
об’єднання», «,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні 
заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 
«Про соціальний захист дітей війни» і Статуту Організації ветеранів України,затвердженого 
конференцією Організації ветеранів України 20 вересня 2017 року, згідно ст..2.2.Організвція 
є відокремленим підрозділом Організації ветеранів України і є неприбутковою, метою якої є 
свобода у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядування 
рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та 
публічності.

-структура та чисельність: Організація, її базові організації ветеранів районів, які були 
створені на установчих конференціях районів після проведення конференцій в первинних 
організаціях з чисельністю від 100 і більше осіб, згідно Статуту Організації ветеранів 
України та Положенню про організацію Ради КМОВУ, є добровільною громадською 
організацією ветеранів Другої світової війни 1939-1945 років, інших локальних війн і 
воєнних конфліктів, ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, 
громадян літнього віку, які виявили бажання бути членами Організації.

До складу КМОВУ станом на початок 2020 року входять: 10 районних організацій 
ветеранів (РОВ), 123 первинних організацій ветеранів (ПОВ) та 27 інших громадських 
організацій та об’єднань ветеранів війни і праці, з якими укладена Угода про співпрацю і 
з якими нас об’єднує єдність цілей та поглядів у ветеранському русі.

Загалом КМОВУ нараховує понад 200 тисяч ветеранів: учасників бойових дій, учасників 
війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів військової служби та інших силових 
структур, вдів загиблих та померлих ветеранів, ветеранів інвалідів і пенсіонерів інших 
соціальних категорій, зокрема осталося 4 Героя Радянського Союзу післявоєнних та, 1 Герой 
України, 13 Героїв Соціалістичної Праці, 1 кавалер 3-х орденів Слави та 5 Повних кавалерів 
Трудової Слави, 13 кавалерів по 4 медалі "За відвагу", 18346 учасників війни (з них понад 
3000 учасників бойових дій, у тому числі біля 380 учасників бойових дій Другої світової 
війни). Найчисельніша категорія ветеранів - це ветерани праці та діти війни.

Органами управління Організацією згідно чинного законодавства України - є: 
Конференція, Рада, Президія Ради, Голова Організації, виконавчим органом - апарат 
управління (7 осіб), обраний на 4 роки Конференцією та затверджений на організаційному 
Пленумі. Це досвідчені та безкорисливі люди, працюючі на постійній оснорНз яких; * 
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ветерана військової служби, 1 дитина війни, 2 ветерана праці та 1 працівник за 
сумісництвом - бухгалтер.

В міській організації створені та працюють:
- З Центри(захисту правди історії, волонтерського руху "Пенсіонер", Прес-Центр);
- 5 Комітетів (ветеранів війни, ветеранів військової служби, ветеранів праці, ветеранів дітей 
війни, ветеранів жінок);
- З Комісії (медико-соціальна, по справам молоді, організаційно-методична).

В організації працює створена Рада Старійшин (20 осіб з числа учасників війни та 
ветеранів військової служби).

-джерела фінансування: бюджет міста Києва та Благодійні внески.

-наявність ресурсів для виконання проекту: людські ресурси, приміщення, оргтехніка.

-досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: 33 роки.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту:
- сприяння розвитку громадянського суспільства;
- консолідація зусиль ветеранів, їх об'єднань для участі у суспільному житті, ефективної 
реалізації та захисту спільних інтересів у справі ефективного використання наявних 
можливостей у забезпеченні своїх економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, 
медичної, психологічної, моральної та соціальної допомоги, у тому числі і для сприяння 
вирішенню житлових проблем;
- соціальна реабілітація та залучення людей літнього віку до активної участі в соціальному 
житті міста Києва;
- національно-патріотичне виховання молоді на традиціях старшого покоління;
- реалізація проекту в рамках естафети-пам’яті "Слава визволителям України" до 77-річчя 
вигнання нацистів з України, сбір спогадів ветеранів війни та інших історичних матеріалів 
для видання чергового альманаху № 16 «Пам'ять серця» до 80 річчя Великої Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 р.р.
- соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їхніх 
сімей, військових пенсіонерів та ветеранів праці.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю):
Ветерани та учасники всіх війн, учасники бойових дій, люди літнього віку, молодь різних 
поколінь, родичі загиблих захисників Вітчизни (Чоловіки-60%, жінок-40%).

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Люди літнього віку покинуті напризволяще державою та суспільством. Не всі закони, 
спрямовані на підтримку людей літнього віку, виконуються. Більше 85% людей знаходяться 
поза межею бідності, Молодь на розпутті, Більш ніж 80% з них готові залишити Україну в 
пошуках кращого життя.

2.4.План заходів з
Етапи 
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу Термін 
реалізації 
етапу

Результати 
здійснення етапу

Іетап 1.1.Визначення індивідуальних потреб 
осіб/сімей(ветеранів), які перебувають у 
складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати. Виїзд 
на місця з відвідуванням ветеранів у 
складі комісії не менше 3-х осіб.

2021 рік

5
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Картка обстеження 
осіб/сімей(ветеранів)
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1.2.Обговорення наявних можливостей 
та пошук спонсорів для вирішення 
потреб.

Звернення до можливих спонсорів в 
вирішенні економічних, соціальних, 
медичних та правових потреб ветеранів.
1.3. Надання оздоровчої, медичної, 
психологічної, моральної та соціальної 
допомоги нужденним ветеранам.

Залучення членів організації та 
необхідного транспорту для вирішення 
питання._____________________________
1.4. Допомога рідним в похованні 
померлих ветеранів.

Придбання вінків, квітів.

2 етап 2.1 .Соціальна реабілітація та залучення 
людей похилого віку до активної участі 
в суспільному житті міста Києва.

Проведення організаційних 
підготовчих заходів:
- участь ветеранів та членів їх сімей в 
різних мирних та благодійних заходах;
- спільні екскурсії до музеїв та поїздки 
по місцям боїв;
- лекції, семінари та практичні заняття 
щодо користування ПК;
-придбання оргтехніки для 
устаткування робочого місця;
- участь в спортивних змаганнях (шахи, 
шах мати, рибальство та інше);
- колективне фотографування учасників 
заходу;
- участь ветеранів та їх сімей у 
художній самодіяльності;
- надання інтерв’ю учасників заходу 
представникам ЗМІ;
- архівні та експедиційні роботи до 76- 
ої річниці Перемоги у Другій світовій 
війні;
- проведення заходів щодо вшанування 
пам'яті загиблих у роки Другої світової 
війни;
- догляд та зберігання пам’ятників та 
меморіалів ветеранам війни та праці, 
проведення суботників та залучення до 
цього молоді;
- проведення заходів (конференцій, 
круглих столів, семінарів, консультацій, 
фестивалів, організація концертів, 
нагородження подарунками, квітами та 
інші заходи, пов’язані зі статутною 
діяльністю Організації, із залученням

2021 рік Укладення договорів
(угод).
Надання списків 
нужденних 
ветеранів та

___________ клопотань._________  
2021 рік Задоволення потреб 

нужденних 
ветеранів.

2021 рік

2021 рік

Допомога рідним.

Покладання вінків та 
квітів від ветеранів 
столиці.____________
Активна участь 
людей літнього віку 
в суспільному житті 
міста Києва, уміння 
орієнтуватись та 
діяти в складних 
життєвих умовах



представників громадськості, органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування, експертів із різних 
галузей суспільного життя, у т.ч. 
міжнародних, до пам’ятних дат:
8 березня (Міжнародний День жінок);
1 травня (День праці);
9 травня (День Перемоги);
22 червня (День пам'яті та скорботи);
24 серпня (День Незалежності)
22 вересня (День партизанської Слави); 
1 жовтня (День людей похилого віку); 
28 жовтня (День визволення України);
6 листопада (День визволення міста 

Києва);
5 грудня (День волонтера)

2.2. Спільні заходи (екскурсії, 
концерти, круглі столи, лекції та 
семінари, уроки мужності та інше) в 
школах міста;
2.3. Привітання ветеранів ювілярів, 
залучення молоді до привітання 
ветеранів ювілярів - героїв війни;
2.4. Нагородження більш активних 
ветеранів та молоді різними відзнаками;
2.5. Видання газети "Ветеран столиці" та 
сбір матеріалу для видання чергового 
альманаху "Пам'ять серця" №16 про 
життя ветеранів та ветеранських 
організацій столиці.

2021 рік

2021 рік

2021 рік

2021 рік

Обмін досвідом між 
поколінням

Розподіл видань 
серед ветеранських 
організацій для 
ознайомлення та 
використання їх в 
роботі з ветеранами.

3 етап Підготовка звітної інформації щодо 
проведених заходів.

2021 рік Надання фінансової 
звітності про 
проведення заходів 
до служб КМДА та 
ЗМІ.

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

Людські ресурси Організації, приміщення, оргтехніка, фінансові ресурси з бюджету міста 
Києва та спонсорів.

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

Збір матеріалу для видання чергового 16-го тому альманаху "Пам'ять серця", присвяченого 
80-й річниці Перемоги у Другій світовій війні, збір інформації та біографічних даних 
ветеранів Другої світової війни для видання ТК "ІНТЕР" 5-го тому альманаху "Люди 
Перемоги". За видатні заслуги у ветеранському русі нагородження знаком "Почесний 
ветеран міста-героя Києва", грамотами та Почесними грамотами різних відомств більше 150 
осіб, більш ніж 40 ювілярів, залучення ветеранів до різних заходів більшої 00 тисяч осіб. 
Напередодні Дня Перемоги дійти до кожного ветерана-уч 
представниками адміністративних органів та спонсорами

асника бойових дій. Разом з 
волонтерами, яких налічується
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2549 осіб, планується надати соціальну, медичну та медико-соціальну допомогу всім 
нужденним та хворим ветеранам. Кількість опікуємих - більше 5000 осіб ( в тому числі 
пенсіонерів - більше 2500 осіб, ветеранів Другої світової війни - до 2000 осіб та учасників 
АТО - коло 100 осіб)

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту
Досвід реалізації проекту можна поширити на інші громадські організації.

3. Кошторис проекту
№№
п/п

Назва статті витрат на реалізацію проекту Кількість, 
одиниць.

1. 1.1.Залучення транспорту (з дому-заклад- 
дім для 2-х-З-х осіб разово); 
1.2.Одноденна автобусна екскурсія (до 
50 осіб):
- с.Словечно, Овручського району, 
«Музей партизанської Слави Полісся»;
- с.Ново-Петрівці, «Музей визволення 
Києва у 1943 році», Лютіжський 
плацдарм;
- с.Балико-Щучинка, Букринський
плацдарм._____________________________
Всього________________________________
.Адміністративні витрати, а саме::
2.1. Матеріальне заохочення для 3-х 
штатних працівників;
- нарахування на матеріальне заохочення 
22%;
2.2. Телекомунікаційні послуги на рік
2.3. Касове обслуговування (0,1% від м.з.)
2.4. Придбання канцелярських та 
господарчих товарів.
2.5. Придбання оргтехніки для 
устаткування робочого місця:
- системного блоку;
- монітору;
-БФП.
2.6.Обслуговування оргтехніки:
-ч/б (заправка картриджів на рік 3 рази); 
-кольоровий (4 картриджа на рік 1 раз)
2.7. Придбання знаків "Почесний ветеран 
міста-героя Києва"
2.8. Створення та обслуговування веб
сайта КМОВУ на протязі року: 
-розробка;
-реєстрація доменного імені;
-підтримка (хостинг);
2.9. Щоквартальне видання газети 
"Ветеран столиці"
2.10. Придбання наградних вимпелів, 
дипломів, вітальних грамот, листів, 
адресів для ювілярів

50

50

50

50

12 міс.

Ітел, Інтерн.

Згідно 
додатку

1
1
1

5 шт.
4 шт.
100 шт.

1
1
12 міс

6000 екз.
100 шт.

Ціна за 
одиницю, 
грн.. 
200,00

400,00

200,00

200,00

6000,00

360,00

7150,00
460,00
7150,00

200,00
330,00
400,00

7000,00
600,00
160,00

2,50
100,00

код

Вартість, грн

10000,00

20000,00

10000,00

10000,00

50000,00

216000,00

47520,00

4320,00
216,00
6785,00

7150,00
460,00
7150,00

3000,00
1320,00
40000,00

7000,00
600,00
1920,00

15000,00
Жро,оо

.//у

— •_

■А Л



Всього 368441,00
3. 3.1 .Проведення заходів за участю не 

менше 70 осіб з відзначення пам’ятних
9 зах. (дат)

дат:
8 березня (Міжнародний День жінок).
- зустріч з видатними жінками України та 
поздоровлення жінок-ветеранів;

70 150,00 10500,00

1 травня (День праці):
- проведення суботнику на кладовищах 
біля могил загиблих воїнів та покладання

50 30,00 1500,00

квітів;
9 травня (День Перемоги):

- проведення акції «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність.»

100 15.00 1500,00

та покладання квітів до Могили 
Невідомого Солдата;
22 червня (День пам’яті та скорботи): 
-мітинг та покладання квітів до Могили 
Невідомого Солдата та бюстів на алеї

100 15.00 1500,00

Героїв;
22 вересня (День партизанської 
Слави):
-одноденна поїздка в с.Словечно, 
Овручського р-ну, Житомирської області 
в Музей партизанської Слави Полісся);

50 400,00 20000,00

1 жовтня (День людини похилого 
віку):
-зібрання та поздоровлення ветеранів зі 
святом. Концерт. Вручення квітів та 
продуктових наборів;

150 180,00 27000,00

28 жовтня (День визволення
України):
-одноденна поїздка на Лютіжський

50 200,00 10000,00

плацдарм;
6 листопада (День визволення міста 

Києва):
-одноденна поїздка на Букринський 
плацдарм);

50 200,00 10000,00

5 грудня (День волонтера):
-зібрання волонтерів, вручення нагород 
більш активним волонтерам. Заключний

200 150,00 30000,00

концерт переможців хорів художньої 
самодіяльності районних організацій).
3.2.Привітання ювілярів 80, 85, 90,95, 
100 і більше років з Дня народження 
(вручення продуктових наборів, квітів).

100 200,00 20000,00

Всього 132000,00
4. Нагородження учасників заключного 

концерту хорів художньої самодіяльності
3 2000,00 6000,00

районних організацій ветеранів столиці 
до 76-ї річниці визволення від нацистів

/. Р Я ,Р

..........';а

4ТИ іггаційний 1 2 і'

міста Києва (цінними подарунками та о/дипломами учасників та переможців, П \ 1.
зайнявших 1-3 призові місця) _ / 4774 / 1
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5. Придбання квіткової продукції для участі 
у похованні та віддання почесті 
померлим ветеранам.

5000,00

Загальна сума 561441,00

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



Додаток до 
кошторису

І.Витрати на канцелярські товари

Назва Кільк Од.вим Ціна Сума
Флеш пам'ять 16 Ггб 5 шт 250,00 1250,00
Бумага А4 80 г 500 л 10 шт 98,00 980,00
Діловий щоденник 12 шт 100,00 1200,00
Маркери червоний 6 шт 8,00 48,00

зелений 4 шт 8,00 32,00
жовтий 8 шт 8,00 64,00
синій 4 шт 8,00 32,00

Бумага для заміток 7 шт 14,00 98,00
Олівець НВ 10 шт 3,00 30,00
Дирокол 15 л 1 шт 70,00 70,00
Степлер 24,6 2 шт 66,00 132,00
Степлер № 10 2 шт 45,00 90,00
Скоби 24,6 1000 шт (10 шт упаковка) 4 упаковка 30,00 120,00
Скоби №10 1000 шт (10 шт упаковка) 2 упаковка 20,00 40,00
Файли А4 100 шт 6 упаковка 65,00 390,00
Конверти А4 на кнопці 10 шт 10,00 100,00
Папка-куточок А4 10 шт 8.00 80,00
Ножиці офісні 130 мм 1 шт 15,00 15,00
Скрепки 25 мм 100 шт 5 пачек 8,00 40,00
Клей олівець 25 г 8 шт 20,00 160,00
Скотч 48 мм х 40 м 5 шт 24,00 120,00
Фарба штемпельна 30 мл.(зелена) 1 шт 15,00 15,00
Факс-папір 210 мм х 25 м ВМ 2800 5 шт 32,00 160,00
Блок паперу з липким шаром 75 х 75 100 л 10 шт 10,00 100,00
Ручка гелева Skiper чорна 0,5 мм 5 шт 24,00 120,00
Ручка кулькова 10 шт 3.00 30,00
Календар наст, перекидний на 2021 рік 8 шт 30,00 240,00
Фотопапір 10x15 180 г 100 л 4 шт 75,00 300,00
Всього 6056,00

2. Витрати на господарські товари

Пакети для сміття 35 л 100 шт 3 упаковка 25.00 75,00
Крем-мило рідке 300 мл 5 шт 28.00 140,00
Гала 500 г лимон миючий засіб д\посуду 3 шт 22.00 66,00

Губки кухонні (набір 5 шт) 2 упаковка 30.00 60,00
Набір серветок для прибирання (3 шт упаковка) 2 упаковка 39,00 78,00
Електрична лампа економ вар. 75 ватт. 10 шт 31,00 и 310,00

Всього 729,00
Загальна сума ифікаці 6785,00



Затверджено

конференцією

ПОЛОЖЕННЯ

про Київську міську Організацію ветеранів України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київська міська Організація ветеранів України (у подальшому - Організація) є 
добровільною громадською організацією, яка об’єднує учасників бойових дій, інвалідів війни, 
учасників і дітей війни, ветеранів праці, ветеранів військової служби та правоохоронних 
органів. На 1 січня 2018 року в її складі - 10 районних організацій ветеранів, до яких належать 
123 первинних ветеранських організацій.

До Організації, згідно з договорами про взаємодію, входять 26 інших громадських 
організацій ветеранів війни і праці. Разом з ними Організація об’єднує понад 200 тисяч 
ветеранів.

II. ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Свою діяльність організація ветеранів Києва будує на основі Законів України 
«Про громадські об’єднання», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україі», «Про соціальний захист дітей війни» і Статуту Організації 
ветеранів України, затвердженого конференцією Організації ветеранів України 20 вересня 
2017 року, згідно ст. 2.2 якого Організація є відокремленим підрозділом Організації 

ветеранів України.

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Липська, 16. Юридична адреса: 01004, м. 

Київ, вул. ТерещенківськаДЗ.

2.2._Організація ставить своїм найголовнішим завданням соціальний захист прав та 
інтересів'людей похилого віку, на громадських засадах організує всебічний захист законних 
прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів своїх членів, проводить 
різноманітну роботу для поширення доступу ветеранів до духовної культури, веде боротьбу з 
—__  - галглпялї і виоішальної складової Й Мирової війни

U і І ‘ г '• X ' ‘
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за справедливість та правду про війну, збереження пам’яті про тих, хто захищав і захищ 
Україну.

2.3. Значною частиною в діяльності громадської організації є, разом з міською 
держадміністрацією і громадськими організаціями, допомога своїм членам у поліпшенні 
соціальних, житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого 
обслуговування.

Організація накопичує та систематизує інформацію про ветеранів, які потребують 
допомоги: про інвалідів війни та праці, солдатських вдів, хворих, одиноких та престарілих.

2.4. Своєю метою Організація ставить завдання приймати активну участь у розробці 
рішень адміністративних органів, внесення пропозицій по вирішенню проблем ветеранів, 
вдосконаленню системи їх соціального та іншого забезпечення.

2.5. Виконуючи вимоги програми «Соціальне партнерство», яка затверджена Київрадов 
виходячи з перспектив подальшого поширення ветеранського руху, Організація проводить 
заходи по зміцненню зв’язків з іншими громадськими організаціями, акції милосердя.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА

3.1. Міська та районні організації створюються на основі Статуту Організації ветеран 
України та цього Положення про Міську організацію'ветеранів.

3.2. Організація має структуру згідно статуту Організації ветеранів України. Рада 
Організації обирає Голову Організації, першого заступника голови, заступників голови і 
відповідального секретаря, керівника прес-центру, голів комітетів, центрів волонтерського j 
«Пенсіонер» та захисту правди історії, керівників комісій: медико-соціальної, по роботі з 
молоддю, організаційно-методичної.

IV. КОШТИ І МАЙНО

4.1. Організація є неприбутковою. Майно Організації складається з коштів, або майн 
які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, чи добровільних 
пожертвувань, внесків членів Організації, пасивних доходів, дотацій або субсидій з місцеви 
бюджетів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) організації за рахунок коштів 
місцевих бюджетів.

V. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
5. Організація є відокремленим підрозділом Організації ветеранів України і має статус 
юридичної особи. Організація має свій розрахункових рахунок, круглу печатку з надписом 
«Київська міська організація ветеранів України» та штамп.

4.2. Організація має пр^ИЙцейШг'^е^овинно надаватись їйі.в оренду органами виконавчої 
влади безкоштовно, зґї^о з законбд; 

Голова Ради Київсьі^йІІбІШ’^-л'-гДі

V. ; * \



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

та фізичних осіб-підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" на запит: ЛИМАР ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ від 05.07.2012 за № 
14200110 станом на 05.07.2012 відповідно до наступних критеріїв пошуку: ,

Ідентифікаційний код: 22874774
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Повне та скорочене найменування англійською мовою у разі їх наявності: 
відомості відсутні
Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР:
10041602024
Ідентифікаційний код юридичної особи:
22874774
Місцезнаходження:
01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 
БУДИНОК 13
Дата державної реєстрації юридичної особи:
29.04.1994
Статус відомостей про юридичну особу: 
не підтверджено
Стан юридичної особи:
зареєстровано
Вид установчих документів: 
відомості відсутні
Керівник юридичної особи та наявність обмежень щодо його повноважень:
МАРТИНОВ МИКОЛА ЄГОРОВИЧ
Керуючий санацією: 
відомості відсутні
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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

М*ІУЖБА УКРАЇНИДані про оозлЯдтШМ 
закінчення його формуві
0.00 грн. ’

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у статутному фонді юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: 
член громадської організації, 
0.00 грн.
Прізвище, ім гя 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: 
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні
Види діяльності:
91.33.0 ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, Н. В. І. Г
Дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про 
припинення юридичної особи:
відомості ві'дсутні
Відомості про комісію з припинення:
відомості відсутні
Розпорядник майна:
відомості відсутні

..... ■ 4

Ідентифікаційні коди, найменування та місцезнаходження юридичних осіб, 
правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Ідентифікаційні коди, найменування та місцезнаходження юридичних осіб - 
правонаступників: 
відомості відсутні
Дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, назва 
органу, що прийняв рішення: 
відомості відсутні
Номер та дата копії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій:

ma дата

розмір внеску до статутного фонду -

'\ .c - v

■ ■>!.

відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:



37405111 Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24
Телефон для зв'язку:
+380442358374, +380442343501
Додаткова інформація про юридичну особу:
Факс - +380442341523

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться у стані 
формування. Інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрованих до 01.07.2004 та не 
включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отримується в органі 
виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Державний реєстратор;

Святошинська районна в місті 
Києві державна адміністрація 
Код ЄДРПОУ: 37395418 
03115, м.Київ, проспект < ' 
Перемоги, будинок 97

МАКСИМЕНКО Л.І.



2659 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ 

РІШЕННЯ №1626594602.119_______________
В1Д14.12.2016________________________________________року

про включення іпро 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 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4,5 пункту 133.4 статті 133 22874774
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою Ns 1 -PH)_________________ _____________

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 20.0/.1999_______________ р. № ________________’_____ ___ , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об’єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 14.12.2016
Дата скасування ознаки неприбутковос ті
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

20.07.1999

Перший заступник начальника
ДНІ у Шевченківському р-иі ГУ

ДФС у м. Києві

Примірник рішення отримано;

КРИЖАНОВСЬКИЙ ВІКТОР 
ІВАНОВИЧ

•,« Є

*3аповшоється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.



ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність та досвід роботи Київської міської Організації ветеранів України.

Київська міська Організація України була створена 14 березня 1987 року на 
установчій конференції. Базовими організаціями стали організації районів, які були 
створені на установчих конференціях районів після проведення конференцій в 
первинних організаціях з чисельністю від 100 і більше осіб. За весь період с початку 
створення, Організація набула великого досвіду роботи в різних умовах і обставинах.

Згідно Статуту Організації ветеранів України (далі Організація), складовою 
частиною якої являється Київська міська Організація ветеранів України (КМОВУ), 
наряду з обласними організаціями, є добровільною громадською організацією 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - головної складової частини 
Другої Світової війни 1939-1945 років, інших локальних війн і воєнних конфліктів, 
ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян 
похилого віку, які виявили бажання бути членами Організації.

Київська міська Організація ветеранів України (КМОВУ) станом на початок 2020 
року включає 10 районних організацій ветеранів (РОВ), 123 первинних організацій 
ветеранів та 27 інших громадських організацій та об’єднань війни і праці, з якими 
укладена Угода про співпрацю і з якими нас об’єднує єдність цілей та поглядів у 
ветеранському русі. Загалом з ними КМОВУ нараховує понад 200 тисяч ветеранів: 
учасників бойових дій, учасників війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів 
військової служби та інших силових структур, вдів загиблих та померлих ветеранів, 
ветеранів інвалідів і пенсіонерів інших соціальних категорій. З них 4 чоловіка Героїв 
Радянського Союзу післявоєнних та 1 Герой України, 13 Героїв Соціалістичної Праці 
та 5 Повних кавалерів ордена Трудової слави, 1 кавалер 3-х орденів Слави, 13 
кавалерів по 4 медалі за відвагу, 18346 учасників війни (з них понад 3000 учасників бойових 
дій, у тому числі біля 380 учасників бойових дій Другої світової війни). Найчисельніша 
категорія ветеранів - це ветерани праці та діти війни. Органами управління 
Організацією згідно чинного законодавства України - є Конференція, Рада, Президія 
Ради, Голова Організації, виконавчим органом - апарат управління (7 осіб), обраний 
на 4 роки Конференцією та затверджений на організаційному Пленумі.

Висловлюється думка, що ветеранські організації зживають себе. Але це не так. 
Природний процес життя такий, що покоління ветеранів весь час змінюють одне 
одного.

Ветеранські організації зробили велику загальнокорисну роботу: дійшли до кожного 
ветерана учасника війни і бойових дій, разом з адміністративними органами та 
спонсорами надали соціальну, медичну та медико-соціальну допомогу нужденним та 
хворим ветеранам до 75-річчя Великої Перемоги над нацизмом у Другій Світовій 
війні 1939-1945 років..

Враховуючи складну загальнополітичну, фінансово-економічну і соціальну 
обстановку, військово-політичну обстановку на сході Країни, КМОВУ намагається 
наполегливо рішати задачі ветеранського руху, які на наш погляд, в любих умовах 
остаються незмінними для ветеранів. Це; всебічний захист законних прав, 
соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів всіх категорій, медичне 
забезпечення ветеранів, правовий і моральний захист - захист честі, достоїнства 
ветеранів, правди історії та поваги до людей старшого покоління.
Загальний настрій, утворений у ветеранському русі в цілому, можна характеризувати 

як життєстверджуючий, як настрій розуміння складності обстановки й необхідності 
разом з адміністративними органами районів та міста, з громадськими організаціями 
шукати виходу з проблем і труднощів, які склалися. Багато труднощів в роботі в 



цьому році добавив COVID-19. Одними з намірів в цьому плані, якого треба 
вирішувати з КМДА, про незмінність тарифів по оплаті за житло і комунальні 
послуги, безкоштовний проїзд ветеранів у загальноміському транспорті а не 
монетизація, продаж для ветеранів за зниженими цінами або цінами виробника 
продуктів харчування, в тому числі, так званого соціального хліба, необхідних ліків.

Згідно аналізу, до 85% ветеранів (пенсіонерів) мають дохід на людину фактично 
нижче прожиткового рівня.

Незважаючи на проблеми фінансування робочого апарату Ради КМОВУ та на 
статутну діяльність, організація продовжує випуск газет "Ветеран столиці", в 2016 
році вийшов у світ 14-й том альманаху "Пам'ять серця", а в 2017 році вийшов збірник 
"Ветеранські організації міста-героя Києва".

Завдяки безкорисливої допомоги благодійних фондів та депутатів у 2020 році 
планується випуск чергового 15 тома альманаху «Пам'ять серця», була надана 
допомога десяткам тисяч нужденним ветеранам в різних питаннях. Велику 
посередницьку роль в цьому питанні відіграли волонтери, яких в столичній 
організації нараховується 2549 особи. До волонтерської роботи залучається і молодь. 
Велику допомогу ветеранські організації та їх волонтери надають воїнам 
антитерористичної операції.

Це говорить про те, що КМОВУ проводить роботу виконуючи статутні обов’язки, 
користується повагою не тільки у ветеранів, інтереси яких вона захищає, а й усієї 
громадськості міста-героя Києва.

Повага і авторитет громадської організації залежить не тільки від виділеної копійки 
на виконання її статутної діяльності, а й поважного відношення до неї влади, чого не 
можна сказати про взаємовідносини між Київською міською владою і Київською 
міською Організацією ветеранів України, більше ніж двухсотгисячною Організацією 
ветеранів. До цього часу столична ветеранська Організація не має свого законного 
приміщення, а в районах у первинних організацій забрано більше 40% приміщень, де 
вони виконували свою статутну діяльність.
Такі дії відкритої зневаги влади до всіх ветеранів, значно знижує їх авторитет у 
населення, бо це їх бабусі, дідусі, батьки і матері. Складається враження, що 
керівництво владних структур не думає, що й вони колись будуть ветеранами.

Ветерани були, є і будуть!. І будуть такі люди, які безкорисливо, маючи добрі 
душі та гарячі серця, завжди будуть їх захищати і відстоювати їх інтереси у 
різних гілках влади.

Що можна було б, на наш погляд, поправити в соціальному та медичному плані на 
міському рівні?

По перше, повернути повагу до ветеранів усіх категорій, привчаючи до цього дітей з 
дитячого садочка.

Любий труд, також і благодійний, а часто ветеранські організації, силами волонтерів, 
виконують обов’язки соціальних працівників, повинен бути профінансований.

Рішення проблем оплати орендованих приміщень, комунальних послуг, зв’язку 
безпосередньо через районні управління, що виключить інші структури в наданні цих 
послуг (а відповідно, додатковий штат працівників).

Для кожної Ради первинної організації треба знайти можливість надати невелике 
службове приміщення для виконання їх статутної діяльності згідно ст. 20 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". В кожному 
мікрорайоні столиці завжди можна знайти куточок де ветерани зможуть продовжити 
свою активну діяльність на благо людей свого району і міста.

газети "ВетеранВиділення фінансування міській Організації для щомісячного вид 
столиці" та видання альманаху "Пам'ять серця".



Проводити оплату (фінансову підтримку) працівників апарату Рад організацій 
ветеранів на рівні не нижче мінімальної заробітної плати, з розрахунку того, що в 
управління організацій вибираються згідно Статуту Організації ветеранів України:
- в первинній організації - 4 чоловіка (голова, його заступник, відповідальний секретар, 
голова РК(або ревізор);
- в районній організації - 4 чоловіка (голова, його заступник, відповідальний секретар, 
голова РК);
- в міській організації - 7 чоловік (голова, 1-й заступник голови, заступники по 
соціальним питанням, по виховній роботі, відповідальний секретар, керівник прес- 
центру та голова РК).

В міській та районній організаціях є ще 1 найманий працівник - бухгалтер.
Крім того, в районній та міській організаціях ветеранів створюються:

- 2 Центри (захисту правди Історії, волонтерського руху "Пенсіонер");
- З Комітети (ветеранів війни, ветеранів військової служби, ветеранів праці-дітей 
війни);
- З Комісії (медико-соціальна, по справам молоді, організаційно-методична).

В міській організації є Прес-Центр і редактор газети "Ветеран столиці".
Для координації дій владних і ветеранських структур необхідно відновити практику 

призначати радниками голів адміністрацій голів РОВ та КМОВУ, як було колись..
Для контролю та взаємної відповідальності і взаємодії в рішенні організаційних, 

фінансових, соціальних, медичних і інших завдань приймати на п’ятирічний строк 
Комплексний план роботи по соціальному, правовому та моральному захисту 
ветеранів міста, узгоджений з основними департаментами КМДА і затверджений 
головою адміністрації, головою Київради.

Зобов'язати голів управлінь і департаментів міста по освіті і науці залучати ветеранів 
до виховної роботи в учбових закладах, щоб ветерани могли донести до молоді 
важливість патріотизму, мужності, героїзму та відваги як майбутніх Захисників 
Вітчизни.

В.Т.Свідельський

Вик. Свідельський В.Т. 
тел.050 312 45 94



Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проекту (копія ф-2м річна 
додається, ф-7 не подавалася в зв’язку із відсутністю показників):

Обсяг фінансування, 
тис.грн.

Виконані роботи

План Факт Найменування робіт, товарів, послуг Вартість, тис. грн.
План Факт

74994.00 74994.00 Матеріальне стимулювання (3 особи) 74993,40 74993,40
8496.00 8496.00 Канцелярські та господарчі товари 8496,00 8496,00
1200,00 1200,00 Квіткова продукція 1200,00 1200,00
8000,00 8000,00 Кава-брейк до заходів 8000,00 8000,00
2610,00 2610,00 Телекомунікаційні послуги 2610,00 2610,00

240,00 240,00 Касове обслуговування 0,00 0,00
12000,00 12000,00 Транспортні послуги 12000,00 12000,00
3750,00 3750,00 Видання газети «Ветеран столиці» 3750,00 3750,00

10000,00 10000,00 Концерт-огляд хорів 0,00 0,00
1600,00 1600,00 Обслуговування оргтехніки 1600,00 1600,00

122890,00 122890,00 РАЗОМ 112649,40 112649,40

У разі не використання коштів (або внесення змін до плану використання), вказати причину: 
Не використані кошти: 10240,60 грн., з них:
0,60 грн. - неможливості округлення податку ЄСВ
240,00 грн. - ПАТ КБ «ПриватБанк» не надав документи, необхідні для сплати за касове 

обслуговування
10000,00 грн. - неможливість віднайти постачальника надання послуг за бюджетниі кошти

//а/
> ІдентиФ 7д774 1 
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Додаток І де Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками га одержувачам!і 
бюджетних коштів, заітоосгі фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт І розділу їїі

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду 

(форма N 2м)
за 2019 рік

Київська міська організація ветеранів України

Шевченківський
Громадська організація

за ЄДРІ1ОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ
22874774

ЇЇОЗЇЇЇООООО

815

Установа
Територія
Організацій но -правова форма господарювання
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 захисте населення

«

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бвдркетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів) 0813192 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких мас соціальну спрямованість 

Періодичність: річна
Одиниця виміру: гри. кеш.

Показники
KERB 
та/або
ККК

Код 
рядка

Затверджено на 
звітами 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)

І ї і 4 5 6 7 s 9

Видатки та надання кредитів - усього X 010 122890,00 112649,40 112649,40 -

v tomv числі: Поточні видатки 2000 020 122890,00 112649,40 112649,40 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - -
Оплата праці 2110 040 - - - -
Заробітна плата 21Н 050 - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 ■» - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - -
Використання товарів і пос іуг 2200 080 - - -
Предмети, лштеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - Г----- -
Медикаменти та перев 'язуваяьні матеріали 2220 100 - ■ю r Zs
Продукти харчування 2230 ПО - u ~~7^Z ~~ ^\V\\

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - ІШ - -

Видатки на відрядження 2250 130 - - / !дё -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - ... М 774 '"Zf

«

і
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Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Опла та теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовідаедення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 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 122890,00 112649,40 112649,40
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 2610 290 122890,00 112649,40 112649,40

Поточні трансферт» 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 видатна 2800 360

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

Капітальне будівництво (придбання.) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція ти реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 -

Йх ...
-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 ............................ //. с 7 —і.
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 ---- 7

1 і ідентифікацій! іий 1 да І

Створення державних запасів і резервів 3150 500 - V .9-----------------------
і код22^Ту/О J
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Придбання землі ти 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 
міжнародним організаціям 3230 550

Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4.100 570

Надання внутрішніх кредитів 4110 580
Надання кредитів органам державного управління. інших 
рівнів 41Н 590

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

Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X
Нерозподілен і видатки 9000 650 - ■■ - - -

https://ezviUreasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=fr26ccf5&displayinline=True 4/5

https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axci?lD=fr26ccf5&clisplayinline=True
https://ezviUreasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=fr26ccf5&displayinline=True

