
 Додаток 2 

до Порядку відбору  громадських 

об’єднань для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва 

 

Заявка  на участь у конкурсному відборі  

 

Назва громадського об’єднання, 

що подає конкурсну пропозицію 

ГО «Київська організація 

інвалідів, пенсіонерів, учасників 

бойових дій «ІРИДА» 

Назва пріоритетного напрямку  Соціальна реабілітація учасників 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій та їх сімей. 

Назва проєкту Фестиваль вихідного дня 

 «Кубок зі спортивної рибалки 

Fishing fest - 2022»  

Відповідність проєкту 

оперативним цілям, завданням та 

заходам Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року 

Сприяння реалізації соціального 

замовлення, популяризація 

здорового способу життя та 

розвиток системи соціальних 

послуг через забезпечення 

учасників бойових дій, 

пенсіонерів та осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 

населення до соціалізації через 

пропагування риболовлі, як 

форми сімейного відпочинку, 

Пропагування риболовлі, як виду 

спорту, пропагування 

дбайливого ставлення до 

природи та природних 

біоресурсів, адаптації людей з 

обмеженими можливостями та 

дітей з мало забезпечених сімей 

до спорту, здорового способу 

життя, розширення їхнього 

кругозору, загальної адаптації 

всіх зазначених груп до 

здорового способу життя, 

сімейних та соціальних 

цінностей. 

Загальна сума витрат для 

виконання (реалізації) проєкту, 

тис.грн 

600,00  

Очікуване фінансування з бюджету 

міста Києва, тис.грн 
480,00  



Мінімально необхідний обсяг 

витрат для виконання (реалізації) 

проєкту, тис.грн. 

290,00  

Терміни реалізації проєкту  березень-грудень 2022 

Адреса громадського об’єднання 

Телефон, факс, e-mail 
м. Київ, вул. Г.Чупринки, 1/10 

2010irida@ukr.net 

Прізвище, ім`я, по батькові голови 

громадського об’єднання 
Буднік Андрій Володимирович 

 
 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Правління 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Буднік 

 

 

 

 

 

Дата: 17.12.2021 р. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

до Порядку відбору  громадських 

об’єднань для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва 

 

Опис проєкту 

для реалізації у 2022 році 

Фестиваль вихідного дня  

«Кубок зі спортивної рибалки Fishing fest - 2022»  

 

Назва громадського об’єднання, яке подає проєкт  

ГО «Київська організація інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій 

«ІРИДА» 
 

1. Загальна інформація  про громадське об’єднання: 
- дата створення: 2010 рік 

- предмет діяльності: сприяння соціальній підтримці учасників бойових дій, 

пенсіонерів та захисту осіб з інвалідністю, пропаганда здорового способу життя 

та покращення морально-психологічного стану осіб з інвалідністю 

- структура та чисельність: 18 осіб, з них 7 жінок та 11 чоловіків  

- джерела фінансування: меценати та спонсори, власні внески 

- наявність ресурсів для виконання проекту: до кадрового складу організації 

входять: голова Правління, заступник голови Правління, бухгалтер і керівники 

проєктів, а також волонтери організації у кількості майже 20 осіб. Всі зазначені 

особи працюють на громадських засадах.  

Наша громадська організація має наступне матеріально – технічне 

забезпечення: офісне приміщення з меблями, офісне обладнання, комп’ютер 

багатофункціональний пристрій Canon, телефон-факс, ксерокс, ризограф 

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: Наша організація 

створена 21 жовтня 2010 році з метою сприяння  соціальній підтримці та 

інтересів учасників бойових дій, пенсіонерів та осіб з інвалідністю. В 2018 році 

організація  успішно реалізувала проєкт «Забеспечення можливості 

працевлаштування та соціалізація осіб з інвалідністю, людей похилого віку, 

осіб, які повертаються з зони ООС (АТО)» в рамках міського конкурсу проектів 

«Громадська перспектива»: прозора влада та активна громада… (більше 

детальнішу інформацію про наші здобутки дивіться в загальній інформації про 

нашу організацію). 

 

2. Опис  та обґрунтування необхідності реалізації проекту 

2.1. Мета проекту: 

Соціалізація та підтримка учасників бойових дій, пенсіонерів та осіб з 

інвалідністю через пропаганду здорового способу життя, розширення їхнього 

кругозору, загальної адаптації всіх зазначених груп до здорового способу 

життя, сімейних та соціальних цінностей. 
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проєкт (з розподілом за статтю): 



Учасники бойових дій, пенсіонери, особи з інвалідністю та їх сім’ї.  З них 

60-70% чоловіки та 30-40% жінки 

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт. 

Соціалізація осіб з інвалідністю, розширення сфери спілкування в період 

карантинних обмежень,  загальна адаптація всіх соціально-незахищених груп до 

здорового способу життя, сімейних та соціальних цінностей учасники проекту 

зможуть відчути себе залученими до суспільного життя. 

2.4 Антоація заходу: 

Під час нашого спортивного свята, який п планується провести на 4 локаціях 

(водоймах) міста Києва (червень - липень) 

Для гостей свята вхід вільний. 

Програма заходу: 

1. Офіційна частина (реєстрація, знайомство з учасниками та правилами 

змагань, розподілення секторів, кофе-брейк) 

2. Змагання 

3. Тренінги та майстер-класи від професійних рибалок 

4. Обід для спортсменів-учасників заходу 

5. Урочистості з нагородження 

 

2.5  План заходів з реалізації проєкту. 
Етап реалізації Дата, місце 

реалізації 

програми 

(проекту, заходу) 

Строк реалізації 

Назва та суть 

заходу для 

реалізації етапу 

Очікувані результати 

реалізації програми 

(проекту, заходу) 

(показники досягнень, 

динаміка змін 

показників (у 

числовому та/або 

якісному вимірі)) 

Очікуване практичне 

використання 

отриманих 

результатів 

1 2 3 4 5 

 Початковий  м. Київ  

Квітень- травень 

 

Початковий 

інформаційний 

Залучення та 

інформування 

учасників щодо участі 

в проекті 

Залучення учасників 

проекту до 500 осіб з 

інвалідністю 

Друк інформаційних 

матеріалів 

 

Основний м. Київ  

Червень-листопад 

 

Кубок з рибної 

спортивної 

ловлі (4 

локації), а 

також 

тренінги-

семінари 

(майстер-

класів) в 

поєднанні з 

обговоренням 

актуальних 

питань 

Соціалізація учасників 

бойових дій, осіб з 

інвалідністю, 

розширення сфери 

спілкування в період 

карантинних 

обмежень і не тільки. 

Проєкт сприятиме 

налагодженню та 

урізноманітненню 

дозвілля зазначених 

груп людей, 

задоволенню їх 

потреби в інформації 

та спілкуванні. 



учасників 

бойових дій, 

людей з 

обмеженими 

можливостями 

Заключний Грудень 

 

Проведення 

моніторингу 

підсумків 

реалізації проекту 

Підсумкове 

тестування, 

анкетування учасників 

проекту 

Підготовка 

рекомендацій щодо 

удосконалення  

заходів проекту. 

 

 

2.6 Участь громадського об’єднання в реалізації проєкту (людські, фінансові 

ресурси тощо): наша організація має великий досвід в проведенні і 

організації різних заходів, є напрацювання по залученню коштів з 

меценатами та благодійними фондами, проекти нашої організації у 2020 році 

увійшли у ТОП-100 найуспішніших практик громадського спрямування 

 

2.7 Очікувані результати реалізації проєкту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники): 

Проект сприятиме налагодженню та урізноманітненню дозвілля учасників 

заходу, задоволенню їх потреби в інформації та спілкуванню, а також 

сприятиме здоровому способу життя та приверне увагу влади до виконання  

Закону України про інклюзивність в широкому його спектрі. 

 Очікувана загальна кількість учасників біля 500 чоловік. 

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: Учасники бойових дій, 

пенсіонери, особи з інвалідністю та їх сім’ї  без вікового обмеження 

 

3 Кошторис проекту 

 
№ 

п/п 

Назва статті витрат на 

реалізацію проекту 

Кількіст

ь, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн.. 

Вартість, грн. 

(бюджет) 

Вартість, 

грн. 

(власний 

внесок) 

1.  Поліграфічні витрати: 

банери 3000*2000 мм 

таблички учасників  

бейджі з стрічкою 

плакати А3 

плакати А0 

Дипломи А4 

Подяки А4 

єврофлаєри інформаційні 

анкети учасників ч/б) 

 

2 

40 

500 

100 

10 

500 

50 

10000 

500 

 

1500,00 

100,00 

8,00 

15,00 

180,00 

20,00 

20,00 

0,50 

1,50 

 

3000,00 

4000,00 

4000,00 

1500,00 

1800,00 

10000,00 

1000,00 

5000,00 

700,00 

 

2.  Дизайн та макетування    24 000,00 

3.  Робота з інформаційної 

підтримки проекту  в 

інтернеті, створення 

сторінки заходу у 

   12000,00 



Фейсбуці та Інтернеті, а 

також супроводження їх 

4.  Придбання та 

виготовлення 

нагороджувальної 

атрибутики 

кубки 

медалі 

 

 

 

 

30 

500 

 

 

 

 

400,00 

50,00 

 

 

 

 

 

25 000,00 

 

 

 

 

12000,00 

5.  Брендовані намети 2 7 000,00 14 000,00  

6.  Канцтовари: 

Папір 

Ручки 

Олівці 

Стиплер 

Файли 

 

5 

100 

100 

2 

200 

 

 

 

3000,00 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00 

 

7.  Матеріальне заохочення 

керівника проекту 6500,00 

грн х 1 ос х 10 міс 

1 6 500,00 65 000,0  

8.  Нарахування на 

матеріальне заохочення 

22%         1 ос х 10 міс 

1 12 10 833,3  

9.  Транспортні послуги: 

(оренда за 4 доби) 

Автобус для учасників        

(1 день х 7 500,0 грн); 

(оренда за 8 діб) 

Вантажний автомобіль (1 

день х 4 500,0 грн) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 500,00 

 

 

4 500,00 

 

 

75 000,00 

 

 

36 000,00 

 

10.  Витрати на оплату послуг 

залучених спеціалістів           

(4 заходи): 

Лектори тренінгів 

Судді  

10 на 

один 

захід 

5354,1675 214 166,70  

11.  Оренда  

стільців  

столів  

 

50 

10 

 

25000,00 

 

 

 

25000,00 

12.  Оренда звукової апаратури 

генератор 5кВт, звуковий 

комплект 10 кВт; звуковий 

комплект: Electrovoice 10 

кВт, підсилювач Dinacord 

XA-2600, пуль цифровий 

мікшерний Yamaha EMX-

5016 CF, комутація в 

комплекті, динамічний 

вокальний мікрофон 

SHURE BETA 58A (2од). 

Ціна звукового 

обладнання 10 000 

4 40 000,00 40 000,00  



грн/день 

13.  Кейтерінг 4 11 000,00  44000,00 

14.       

15.       

Загальна сума   480000,00 120000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Правління 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Буднік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 





































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 25.11.2021 за 

№ 1004912523 станом на 25.11.2021 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  37293712 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, 

ПЕНСІОНЕРІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ІРИДА", ГО "КОІПУБД "ІРИДА" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

37293712 

Організаційно-правова форма: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 

державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 

якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 

відомості відсутні 

Місцезнаходження юридичної особи: 

02098, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 10, 

КВАРТИРА 254 

Види діяльності: 

91.33.0 ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, Н. В. І. Г. 

Відомості про органи управління юридичної особи: 

відомості відсутні 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 

(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 

вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори 

та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: 

БУДНІК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник, ОВСЯННІКОВ ОЛЕГ 

ВЕНЕДИКТОВИЧ - підписант 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 

реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 

проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": 

21.10.2010, 1 067 102 0000 015907 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 

державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань": 

відомості відсутні 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 

перетворення: 

відомості відсутні 

Назва установчого документа: 

відомості відсутні 

Номер, дата та час формування витягу: 

1004912523, 25.11.2021 13:30:30 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 

проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 

витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи 

та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути 

перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 

 

https://usr.minjust.gov.ua/

