
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах ветеранів,  

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 
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Дата реєстрації заяви  

Реєстраційний номер  

(заповнює посадова особа Мінветеранів)  

ЗАЯВА 

для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка 

Найменування громадського об’єднання Громадська організація 

«РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА 

АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) 

«АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» 

Назва програми (проекту, заходу) «Поводир» 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого 

спрямовано програму (проект, захід) 

(зазначити словами тільки одне спрямування) 

Сприяння 

працевлаштуванню учасників 

АТО/ОСС та запровадження 

ними власної справи 
 

Забезпечення загальнодержавного рівня 

виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Участь ветеранів та 

прирівнених осіб з більш як 

половини областей України 
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Загальна сума кошторису витрат з 

урахуванням співфінансування 

(загальна сума програми (проекту, заходу) 

разом з адміністративними витратами) 

957034 грн 

Загальна сума витрат на реалізацію 

(виконання) програми (проекту, заходу) з 

урахуванням співфінансування  

(без адміністративних витрат) 

797034 грн 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на реалізацію (виконання) програми 

(проекту, заходу)  

640000 грн 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на адміністративні витрати  

(не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки) 

160000 грн 

Участь громадського об’єднання у 

співфінансуванні програми (проекту, заходу) 

(в розмірі не менш як 15 відсотків 

необхідного обсягу фінансування) 

157034 грн 

Строк реалізації програми (проекту, заходу) 01.01.2021 – 31.12.2021 

Прізвище та ім’я керівника громадського 

об’єднання, місцезнаходження об’єднання, 

телефон, факс, e-mail 

Сергій Чирва, квартал 278, 

буд.23, кв.24, м. Кременчук, 

39627, +380975787271, 

dobrotno@ukr.net 

Прізвище, ім’я та посада керівника програми 

(проекту, заходу), телефон, факс, e-mail 

Олександра Чирва, керівник 

проекту, +380980228883,  

redirehab@ukr.net 

 

Цією заявою підтверджую відсутність______ факту порушення  
                                                                           (відсутність / наявність)  
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громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства протягом двох 

попередніх бюджетних періодів. 

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до  
 

громадського об’єднання _не було__________ застосовано захід впливу. 
                                                   (було / не було) 

________________________________________________________________________________ 

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства 

учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано) 

 

 

Голова правління    Сергій Чирва 

(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої 

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

_12__  _листопада_ 2020___ р.    

 

 

 

Державний секретар                    Л. ДАРАГАН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах ветеранів,  

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

30 вересня 2019 року № 62 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОПИС 

програми (проекту, заходу) 

                                                            «ПОВОДИР»  

                                                                                                                                             (назва) 

Найменування громадського об’єднання Громадська організація 

«РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) 

«АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» 

1. Актуальність проекту:  Сприяння працевлаштуванню учасників 

АТО/ОСС та запровадження ними власної справи   

Актуальність проекту полягає, згідно пріоритетного завдання – вирішення 

питання працевлаштування ветеранів шляхом розробки та впровадження 

системи дистанційного навчання, ряду семінарів та тренінгів та підтримки 

створення мережі працевлаштування та реабілітації ветеранів за допомогою 

собак та коней. ВООЗ вказує на психологічні проблеми у 8 млн. українців з 43 

млн. Особливо яскраво та актуально ця проблема є  для ветеранів війни (АТО, 

ООС) і більше виражена в необхідності реабілітації від ПТСР. Тому, створення 

мережі якісної сучасної та недорогої системи психологічної реабілітації та 

адаптації та працевлаштування в ній ветеранів є наразі  нагальною актуальною 

проблемою, що спряє як працевлаштуванню ветеранів, так і їх реабілітації. 

2. Опис: 

Проект полягає в сприянні створенню ветеранської мережі підтримки 

працевлаштування  для впровадження в Україні сучасної комплексної 

психологічної допомоги ветеранам, членам їх сімей та членам сімей загиблих за 

допомогою соціальної реабілітації та адаптації методом анімалотерапії, в 

особливості – за допомогою собак та коней. Величезною соціальною 

проблемою є як недостатність робочих місць саме для ветеранів, а також повна 
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відсутність в Україні можливостей підготовки собак як для каністерапії, так і 

особливо для підготовки їх як провідників, поводирів для людей з слабим або 

відсутнім зором та слухом, також поводирі застосовують і для ветеранів з 

відсутністю рук. Тому, першочергово треба працювати над створенням бази 

підготовки таких собак та напрацюванню методик їх підготовки та підготовки 

тренерів і самих ветеранів.  Передбачається он-лайн навчання методиці 

каністерапії, перевагам та видам реабілітації по органам та відхиленням, 

показанням та протипоказанням, як це зробити і які фінансові переваги, 

створити основну базу підготовки собак та використання коней, яка зможе 

забезпечити поширення такого методу реабілітації та створення робочих місць 

для ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих. Існує дві основні 

проблеми для ветеранів – після повернення з війни та переоцінки цінностей, а 

також внаслідок отриманих як фізичних травм та контузій, так і психологічних, 

воїн сам потребує значного часу для адаптації та реабілітації та спокійного, 

приємного заняття, а також проблемою є отримання ветераном роботи, 

оскільки змінилися пріоритети. 

ГО «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

(АТО)  «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ»» з 2018 року займається проектом 

«Ангел анімалз України» - впроваджує психологічну реабілітацію 

анімалотерапією дітей та ветеранів АТО, організація підтримана місцевою 

владою та Українським культурним Фондом. Психологічні, фізичні травми, 

стреси, контузії, поранення, втрати близьких, підступність ворога, байдужість 

суспільства, бездарне керування приводять до стресів та ПТСР, за свідченням 

медиків та вчених, не тільки воїнів, але і членів їх сімей, членів сімей загиблих, 

медичних, соціальних працівників (якнайменше їх "вигорання") Зменшується 

продуктивність праці, а радість життя, зростає кількість суїцидів та вживань 

алкоголю, інших наркотиків, погіршується загальний стан організму ветеранів 

та соціуму. Тож, для вирішення проблеми ветеранів всієї України- при вдалому 

подальшому впровадженні проекту комплексно вирішується питання 

працевлаштування, психологічної реабілітації як працевлаштованих, так і 

членів їх сімей, побратимів, це приємна, відповідальна та спокійна і благородна 

робота, якої потребує як суспільство, ветерани, так і наша Україна. Більше про 

анімалотерапію - наш сайт https://angelanimals.io.ua /. Тож, пріоритетне 

завдання - достукатися до ветеранів, долучити їх до бажання відновити себе в 

приємний, недорогий і швидкий, благородний спосіб – просто спілкуючись з 

тваринами,  таким чином створити собі роботу.  За сприяння всеукраїнської ГО 

«КВІТИ ПОЛОНІЇ» маємо зробити це двома шляхами. Перший – 

працевлаштувати в мережу вже заснованих цією організацією підприємств ПОГ 

«Золотії купола України», вони є  в кожному регіоні,  мають значні пільги  по 

податкам і по ЄСВ, див. https://ekonom.io.ua/ Або– стати ветерану ФОП. 

Отже, мета проекту нашої організації – сприяти працевлаштуванню ветеранів 

шляхом  навчання та створення мережі реабілітації методами анімало-терапії, 

точніше -наповнення в дії вже створеної (юридично) мережі підприємств та 

зменшити рівень стресу,  заохотити ветеранів до спокійного, забезпеченого і 

здорового способу життя. 

Завдання: 

1. Провести опитування серед ветеранів та їхніх родин про потреби та в 

https://ekonom.io.ua/
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працевлаштуванні, розповісти про можливості психологічної реабілітації та 

адаптації  ветеранів та членів їхніх родин методом анімало-терапії. 

2. Провести серію семінарів практичних та реабілітаційних сеансів анімало-

терапії, розробку її методики для різних видів. 

3. Розробити та впровадити комплексну програму розвитку підтримки системи 

підготовки собак та ветеранів і волонтерів. 

Етапи реалізації 
Опис заходів для 

здійснення етапу 

Строк реалізації 

етапу 

Відповідальний 

виконавець (ПІБ, 

посада) 

1 2 3 4 

Підготовчий Провести опитування, 

інфо-тренінг клієнтів 

як метод інформування 

та  початку проекту 

2021 -31.03.2021 Олександра Чирва, 

проекту 

Здійснити донабір і 

допідготовку , 

психологів, 

реабілітологів, через 

проведення серії он-

лайн тренінгів 

01.01. 2021 -

31.03.2021 

Олександра Чирва, 

проекту 

Реалізація  Запустити роботу бази 

підготовки тварин та 

сеанси психологічної 

реабілітації  

по видам діагнозів, он-

лайн семінари (3) по 

анімалотерапії 

Розробити  методику 

анімалотерапії по 

видам та підвидам. 

01.04. 2021 

-31.10.2021 

Тетяна Удоденко, 

реабілітолог 

Розвиток Розробити та 

впровадити 

комплексну програму 

розвитку  

15.08. 2021 -

31.10.2021 

Сергій Чирва, голова, 

Тетяна Удоденко, 

реабілітолог 

 

Очікуваний результат  
Внаслідок впровадження проекту створена база з підготовки персоналу серед 

ветеранів та підготовки собак для  сучасної перспективної реабілітації методом 

кансі-терапії та собак-провідників. Даний сучасний передовий проект отримує 

перші свої ефективні кроки та доказує свою життєдайну корисність та має 

високий попит як серед ветеранів, так і серед членів їх сімей та сімей загиблих, 

адже він цікавий і затребуваний різним віковим групам.  Проведено 10 

підготовчих та три учбових семінари по анімало-терапії, підготовлено 20 

волонтерів та спеціалістів для можливого поширення проекту по регіонам 

України. Проведено серію практично-реабілітаційних сенсів з використанням 

методу анімало-терапії (300 сеансів, 30 ветеранів по 10 сеансів), навчено 

персонал (від 50 осіб) та підготовлено інвентар для запуску нового виду 

реабілітації – анімало-терапії. Соціальними наслідками впровадження проекту є 

системний підхід до питання психологічної реабілітації, долучення інших видів 

реабілітації внаслідок вироблення комплексної програми розвитку 
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психологічної реабілітації. Результатами впровадження проекту є зменшення 

рівня стресу, споживання алкоголю,  зниження рівня алкоголізму серед 

ветеранів, відкриття нових комерційних справ, знаходження свого місця в житті 

ветеранами та членами їх сімей та сімей загиблих. Соціально-економічні 

наслідки також – долучення самої активної та гарної частини нашого 

суспільства до розбудови України, проект має значну ефективність та 

корисність (розроблена методика анімало-терапії по видам), довгострокові 

перспективи до масштабування, які виростають в геометричній прогресії і 

поширюватимуться на інші групи населення як України, так і за її межами (від 

50 чол. працевлаштованих та 300 чол. реабілітованих в 2022 році при введені в 

дію мережі анімало-терапії). 

Цільова аудиторія: 

- ветерани російсько-української війни;  сім’ї ветеранів; 

- члени сімей загиблих; спеціалісти соціальних служб, психологи, 

реабілітологи. 

Способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації: 

Анонси подій та періодичні повідомлення та релізи через телебачення 

(встановлена співпраця з телекомпаніями «ВІЗИТ», «КРЕМЕНЧУЦЬКІ 

ТЕЛЕНОВИНИ», «Громадське ТБ», та по фейсбук каналам та групам, а саме 

групи та сторінки Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО 

(Кременчук), 631 чол., НОВИНИ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС, 3100 чол., АТО 

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь,952, Львівський обласний 

госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи, 1437 чол., Місто 

Кременчук, 9700, Оперативне командування "Північ" / Operational Command 

“North”, 23451, Військові новини України, 166400, 🇺🇦"ЧОРТОВЕ КОЛЕСО" 🇺🇦 

UA, 9700, Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини, 

1000, Спілка ветеранів АТО/ООС - ОБУХІВЩИНА, 526, КЗ "Рівненський 

обласний госпіталь ветеранів війни" РОР, 1561, ДЗ "Госпіталь ветеранів війни 

"Лісова поляна" МОЗ України, 1007 чол.; Циблі. Центр Ветеранів війни АТО, 

358чол.; Черкаський обласний Центр допомоги учасникам АТО, 855, ГО "УСУ 

АТО"(Львів), 2500, МБ соціально-психологічної допомоги учасникам АТО м. 

Вишневе, 216 (моб. бригада), Центр допомоги учасникам АТО Коломийської 

міської ради та Коломийської РДА, 548, Телерадіостудія МО України Бриз, 

(Одеса), 2875,  Artrehub, 1485, (псих. арт.реаб) Крім того, заплановані публікації 

в газетах та інформаційні бюлетні через департаменти соціального захисту та з 

питань АТО, через госпіталі та шпиталі, напряму через громадські організації 

ветеранів, SMM та push повідомлення.  

 

Залучені інші інститути громадянського суспільства: всеукраїнська ГО 

«КВІТИ ПОЛОНІЇ» та мережа її власних підприємств ПОГ «Золотії купола 

України», ПОГ «Золотії купола України 2»..3..4…51, ГО «СТРУНИ СЕРЦЯ». 

Джерела фінансування: кошти держбюджету, співфінансування, спонсори. 

3. Обґрунтування кількості послуг і товарів  

Оскільки бюджет проекту обмежений, витрати враховано мінімально, особливо 

по заробітній платі та послугам,  головним чином на оплату роботи психологів, 

реабілітологів (160000грн) та організацію тренінгів по анімало-отерапії. Умови 

оренди приміщення для проекту розмежовано на організаційний період (4 міс) 
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та період збору команди і роботи над проведенням сеансів реабілітації (4 міс 

(122 дня по 24 год по 55грн за год), за рахунок гранту 80000 грн, останній 

місяць -звітний. Врахована необхідність оренди мікроавтобусу для перевозки 

обладнання (170 годин по500грн за год, 32000 грн – за рахунок гранту), оренди 

обладнання для анімалотерапії  та оргтехніки – 200400 грн, врахована 

необхідність покупки матеріалів для утеплення, підігріву чи охолодження 

(влітку), корму для собак, реклами при проводженні анімалотерапії: (159100 

грн), дизайн приміщень - 5000 грн,  

мінімальних витрат на поліграфію (постери) -1000 грн,  

адміністративні витрати -160000 грн.  

Власний внесок ГО планується вносити за оренду приміщення (81040),  

оренду мікроавтобусу 53000 грн, абонплата за телефон та пошту– 1800 грн, 

канцтовари(папір) 180 грн, частина витрат за лінолеум-1014 грн. 

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення громадського 

об’єднання 

ГО має значний досвід роботи по психологічній реабілітації, в т  ч з грантами. 

Штатних працівників – 3 чол, волонтерів- 22, з них є  психологи (4), 

реабілітологи(2), логопеди (2), має меблі та ПК. Нами встановлено прямі робочі 

контакти з Департаментами соціального захисту та центрами реабілітації, 

шпиталями та розробниками програм штучного інтелекту. Наша організація 

приймала участь в хакатонах програмістів зі своїми проектами. Ми 

напрацювали досвід та маємо навчених тварин (собаки наші та волонтерів, 

підготовлені коні партнерів), навчений персонал серед волонтерів та 

дипломованих дипломами вузів (психологи, реабілітологи), більша частина 

яких вже працювала з ветеранами в місцевому шпиталі ветеранів АТО, окрім 

того вони вже  проводять практичні заняття по анімалотерапії. Окрім того, ми 

нами вже проведено трьохденний тренінг по каністерапії в 2019 році у 

співпраці з Всеукраїнською асоціацією каністерапевтів. Проводяться практичні 

заняття по закріпленню навиків. Відібрані собаки.  Встановлені контакти із 

зацікавленими соціальними службами та профільними дитсадками, групами 

батьків дітей з вадами розвитку, відбираються нові волонтери та спеціалісти. 

Встановлені контакти з спеціалістами місцевого шпиталю, значна їх частина 

пройшла тренінги по нашій програмі (психологи, реабілітолог). Встановлені 

контакти з в\ч,  ветеранськими організаціями міста, маємо запрошення на 

набуття досвіду від всесвітньої організації собак-провідників(поводирів) з 

Лондону - The European Guide Dog Federation, https://www.egdfed.org   Ми 

отримали деякі документи для вивчення, працюємо над їх перекладом. Нами 

напрацьовані зв’язки з організаціями по каністерапії для розвитку та вивченню 

досвіду 5 країн (Болгарія - Eyes of Four Paws Foundation,  www.e4p-bg.com 

Угорщина (Barathegyi Guide Dog and Service Dog School Foundation, 

www.barathegyi.org, Чехія (Pestra Spolecnost https://www.pestra.cz, Mathilda 

foundation  http://www.mathilda.cz , Словенія (CANIS Assistance Dogs, www.slo-

canis.net), Руминія (Association Angel Dog http://angeldog.ro/ ). Набуті знання ми 

вже використовуємо в своїй діяльності, знято відеосюжети 3 телеканалами. Ми 

приймали участь в конкурсі Громадського бюджету міста Кременчук на 2020 

https://www.egdfed.org/
http://www.e4p-bg.com/
http://www.barathegyi.org/
https://www.pestra.cz/
http://www.mathilda.cz/
http://www.slo-canis.net/
http://www.slo-canis.net/
http://angeldog.ro/
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рік. Всі наші заходи та публікації в ЗМІ відображено на сайті проекту 

https://angelanimals.io.ua/    https://www.facebook.com/angelanimalsua  

Маємо також і інші ресурси та групи в соціальних мережах, вивчаємо досвід 

інших ветеранських організацій, маємо прямі контакти з партнерами – 

Всеукраїнською асоціацією каністерапевтів (Маріуполь), ГО "ФЕДЕРАЦІЯ 

ВЕТЕРАНСЬКОГО ТА АДАПТИВНОГО КIННОГО СПОРТУ УКРАЇНИ" 

(Львів, Василь Ірха, Олександра Хандогіна-Ірха), інші наші партнери тут 

https://angelanimals.io.ua/s2641360  

5. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність громадського об’єднання 

реалізувати програму (проект, захід): відеорепортаж Громадського ТБ 

https://youtu.be/7D-7JjtuYg8 

 

Голова правління    Сергій Чирва 

(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої 

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

_12__  _листопада_ 2020___ р.    

 

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не має перевищувати 

десяти сторінок.  

 

 

Державний секретар          Л. ДАРАГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://angelanimals.io.ua/
https://www.facebook.com/angelanimalsua
https://angelanimals.io.ua/s2641360
https://youtu.be/7D-7JjtuYg8
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ЗАТВЕРДЖЕНО        

Наказ Міністерства у 

справах ветеранів,  

тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо 

переміщених осіб України 
      

30 вересня 2019 року № 62 

 
КОШТОРИС ВИТРАТ   

 
 Громадська організація «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) 

 «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ»  
(найменування громадського об'єднання) 

 
«ПОВОДИР» 

 
(назва програми (проекту, заходу)) 

 

№ 

з/

п 

Стаття витрат Розрахунок витрат Сума 

коштів 

державног

о бюджету, 

грн 

Власний 

внесок 

організа

ції, грн 

Загальна 

сума 

коштів, 

грн 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

УСЬОГО витрат за кошторисом 800 000 157034 957034 
 

1 Витрати на реалізацію програми (проекту, 

заходу) 

640 000 157034 797034 
 

1 Видатки на оплату послуг 

залучених спеціалістів (плата за 

договором про надання послуг), 

що передбачаються тільки для 

оплати послуг спеціалістів, які 

залучаються до підготовки, 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) на 

підставі цивільно-правових 

договорів (не більше 20 % 

загального обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки, 

які призначаються для 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу)) 

Кількість 

осіб 

Кількіст

ь годин 

Вартість 

за годину, 

грн 

х х х 
 

Усього за статтею 4   200 200  160000 0 160000 
 

2 Оренда приміщень, територій, 

споруд, (чи плата за їх 

користування (назва, м²))  

Кількість 

одиниць 

Кількіст

ь годин 

оренди 

Вартість 

оренди за 

годину, 

грн 

х х 
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Вул. Кооперативна, 107,  50 м² 1 2928 55 80000 81040 161040  

Усього за статтею       80000 81040 161040  
3 Художнє та технічне 

оформлення місць виконання 

(реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Кількіст

ь 

одиниць 

Кількіст

ь годин 

(днів) 

Вартість 

за годину 

(день), грн 

х х х 

 
Дизайн, технічне оформлення 1  20  250  5000 

 
5000  

Усього за статтею       5000 
 

5000  
4 Оплата транспортних послуг (у 

тому числі оренда 

транспортних засобів) (із 

зазначенням виду 

транспортного засобу) 

Кількіст

ь 

одиниць 

Кількіст

ь годин  

Вартість 

за годину, 

грн 

х х х 

 
Мікроавтобус Мерседес 

Sprinter 

1 170 500 32000 53000 85000 

 

Усього за статтею       32000 53000 85000  
5 Оренда обладнання, оргтехніки 

(чи плата за користування 

ними) (перелік та технічні 

характеристики) 

Кількіст

ь 

одиниць 

(компл.) 

Кількіст

ь днів 

оренди 

Вартість 

оренди за 

день, грн 

х х х 

 
Обладнання каністерапії 2 72 600 66400 20000 86400  

Обладнання іпотерапії 2 60 700 84000  84000  

Оргтехніка та обладнання для 

семінарів 

1 40 1250 50000  50000 

 

Усього за статтею       200400 20000 220400  
6 Послуги зв’язку та поштові 

витрати (перелік) 

Кількіст

ь 

одиниць 

(хв, шт.) 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Абонплата за телефон 6   100  0 600 600  
Відправка листа 20  60 0 1200 1200  

Усього за статтею       0 1800 1800  
7 Оплата поліграфічних послуг 

(перелік та технічні 

характеристики) 

Кількіст

ь 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Печать постерів А3  100   10  1000 

 
1000  

Усього за статтею       1000 
 

1000  
8 Придбання канцелярських та 

господарчих товарів (перелік) 

Кількіст

ь 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Папір 2    90  0 180 180  
Гігієнічно-санітарні засоби 10  250 2500  2500  

Усього за статтею       2500 180 2680  
9 Оплата витрат на проїзд 

ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів 

України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту”, “Про жертви 

нацистських переслідувань”, 

“Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-

1991 років” та “Про правовий 

статус та вшанування пам’яті 

борців за незалежність України 

у XX столітті”, та штатних 

працівників громадського 

об’єднання ветеранів (які 

залучені до виконання 

програми (проекту, заходу))  

Кількість 

осіб 

Кількіст

ь днів 

(раз) 

Вартість 

за день 

(раз), грн 

х х х 

 
Усього за статтею       

  
0 
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10 Оплата харчування ветеранів 

ветеранів війни, осіб, на яких 

поширюється дія Законів 

України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соцзахисту”, 

“Про жертви нацистських 

переслідувань”, “Про 

реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років” та 

“Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX 

столітті”, штатних працівників 

проекту 

Кількість 

осіб 

Кількіст

ь днів  

Вартість 

за день 

(раз), грн 

х х х 

 
Усього за статтею       

  
0  

11 Оплата вартості проживання  

ветеранів війни, осіб, на яких 

поширюється дія Законів 

України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соцзахисту”, 

“Про жертви нацистських 

переслідувань”, “Про 

реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років” та 

“Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX ст”, 

штатних працівників проекту 

Кількість 

осіб 

Кількіст

ь днів  

Вартість 

за день 

(раз), грн 

х х х 

 
Усього за статтею       

  
0  

12 Одноразове навчання 

працівника громадського 

об’єднання, відповідального за 

підготовку та проведення 

тендера (торгів), у разі 

здійснення закупівлі товарів, 

робіт і послуг за тендерною 

процедурою 

Кількість 

осіб 

Кількіст

ь днів  

Вартість 

за день, 

грн 

х х х 

 
Усього за статтею       

  
0  

13 Інші витрати, що обумовлені 

специфікою виконання   

(реалізації) програми (проекту,  

заходу) (перелік витрат) 

Кількість 

одиниць 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Корм для собак 300  400 120000  120000  
Лінолеум Polystyl Titan Chester 

4 м для утеплення 

20         205.7 3100 1014 4114 

 

Підкладка Isoplaat  80  100 8000  8000  

Кондиціонер HYUNDAI 2  8000 16000  16000  

Реклама в соцмережах 1 200 60 12000  12000  

Усього за статтею       159100 1014 160114  

2 Адміністративні витрати на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення 

громадського об’єднання для виконання 

(реалізації) програм (проектів, заходів)  

160000 
 

160000 
 

1 Оренда нежитлових приміщень 

у разі відсутності власних 

приміщень громадського 

об’єднання або наданих їм 

безоплатно відповідно до статті 

20 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”  

Кількість 

одиниць 

Кількіст

ь м² 
Вартість 

оренди за 

м², грн 

х х х 
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Кооперативна, 107,  

м. Кременчук 

 4 30,5  120,5 14 701  14 701 

 
Усього за статтею  4 30,5  120,5  14 701  14 701  

2 Оплата комунальних послуг у 

межах середніх норм 

споживання щодо приміщень, в 

яких громадське об’єднання 

провадить статутну діяльність 

(розписати за видами) 

Кількість 

спожитих 

послуг 

(Гкал/міс, 

кВт/міс, 

м³/міс) 

Кількіст

ь місяців 

Тариф, 

грн 

х х х 

 
Опалення 1  4 1818  7272 

 
7272  

Світло 400 4 2, 56122  4098  4098  

Вода холодна 12 4 23,84  1144  1144  

Усього за статтею    4 
 

12 514 
 

12 514  
3 Оплата праці для кожного (до 

3) штатного працівника у 

розмірі не більше середньої 

заробітної . плати по Україні за 

2019 рік 

Посадови

й оклад 

за місяць, 

грн 

Інші 

виплати 

за 

місяць 

(день), 

грн 

Кількість 

відпрацьо-

ваних 

місяців 

х х х 

 
Чирва О. С. 9000  0  4  36000 

 
36000  

Андреєва Н.О. 9000 0 4 36000  36000  

Удоденко Т.О. 9000 0 4 36000  36000  

Усього за статтею 27000   0  4 108000 
 

108000  
4 Нарахування Сума х Відсоток х х х  

Усього за статтею 108000   0 22  23760    23760  
5 Придбання канцелярських 

товарів 

Кількість 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Набір канцтоварів  4   100 400    400   
Усього за статтею       400    400   

6 Оплата послуг зв’язку та 

обслуговування оргтехніки 

Кількість 

одиниць 

(хв, шт.) 

  Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

х х х 

 
Абонплата за обслуговування 5   125 625  625  
Усього за статтею       625   625  

7 Оплата послуг з придбання та 

використання програм 

бухгалтерського обліку  

Кількість 

наданих 

послуг 

  Вартість 

за надану 

послугу, 

грн 

х х х 

 
Усього за статтею 0     

  
0  

 

Керівник або 

уповноважена особа 

громадського 

об'єднання 

   
 

С.І. Чирва  

     
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

 

 

Головний бухгалтер (бухгалтер) 

громадського об'єднання  

   
 
 

 

П.Л. Швейгольц       
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

 

Державний секретар 
  

                   Л. ДАРАГАН 
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Громадська організація  

«МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛЯКІВ  І ІНВАЛІДІВ 

УКРАЇНИ «КВІТИ ПОЛОНІЇ»" 
39705, ПОЛТАВСЬКА область, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ район, село НОВА ЗНАМ'ЯНКА, вулиця ВАЛЕНТИНИ 

ТЕРЕШКОВОЇ,1 

Код ЄДРПОУ 25784451 

 

 

 

№11 від 05.11.2020                                           Голові правління 

ГО «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» 

Сергію Чирві  

https://angelanimals.io.ua/ 

м. Кременчук 

 
 

                                              Лист-підтвердження 
 

На виконання досягнутої попередньої домовленості про співпрацю 

підтверджуємо участь ГО «КВІТИ ПОЛОНІЇ» в проекті  «ПОВОДИР»  в 

частині  поширення дії даного проекту на всю територію України, оскільки 

наша організація є всеукраїнською і має зареєстровані відділення по всій 

території України. Також, ми маємо у власності більше 40 підприємств під 

загальною назвою ПОГ «ЗОЛОТІЇ КУПОЛА УКРАЇНИ» (далі з різними 

номерами від 2 до 51). Ми маємо можливість надати ветеранам місце роботи в 

даних підприємствах в різних регіонах України після проходження ними 

навчання в цьому проекті на семінарах та підтримки в проекті інвентарем, 

методикою та обладнанням. Отже, окрім поширення інформації, за 

погодженням з місцевими ветеранськими організаціями, плануємо закликати до 

працевлаштування та долучати ветеранів, членів їх сімей та сімей загиблих до 

програми психологічної реабілітації проекту «ПОВОДИР». 

 

В.о. голови правління                   К.О. Стребкова  
                                                                      

М.П.  

 

 

 

 

https://angelanimals.io.ua/
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Громадська організація «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «СТРУНИ 

СЕРЦЯ»   
Проспект Лесі Українки, 20, м. Кременчук, 39610 

Код ЄДРПОУ 35026923 

 

 

 

№114  від 05.11.2020                                      Голові правління 

ГО «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» 

Сергію Чирві  

https://angelanimals.io.ua/ 

м. Кременчук 

 

 
 

                                              Лист-підтвердження 
 

На виконання досягнутої попередньої домовленості про співпрацю 

підтверджуємо участь ГО «СТРУНИ СЕРЦЯ» в проекті  «ПОВОДИР» з 

психологічної реабілітації в частині застосування методу анімалотерапії. Отже, 

окрім поширення інформації, за погодженням з місцевими ветеранськими 

організаціями, плануємо долучати ветеранів, членів їх сімей та сімей загиблих 

до програми психологічної реабілітації проекту «ПОВОДИР». 

 

 

 

В.о. голови правління                           _      О.С. Чирва  
                                                                      

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://angelanimals.io.ua/
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Форма інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування 

1. Назва: Громадська організація «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» 

2. Дата створення: 11/12/2018 

3. Код ЄДРПОУ: 42695022 

4. Банківські реквізити: рахунок:№ UA23 331401 00000 26000054205759 

МФО331401 АТ КБ "Приватбанк" 

5. Мета та основні напрями діяльності: розвиток творчості, задоволення та 

захист потреб інвалідів, ветеранів, дітей і молоді та сприяння розвитку 

громадянського суспільства.  Основними напрямами діяльності Організації є: 

здійснення заходів по соціальному захисту, оздоровленню, по соціально-

трудовій і медичній реабілітації інвалідів, ветеранів, залучення їх до суспільної 

діяльності, фізичної культури, спорту; створення робочих місць для інвалідів, 

ветеранів, молоді; 

Надання  правової, соціальної, організаційної та іншої допомоги членам 

Організації в межах чинного законодавства України; 

        Проведення культурних заходів, організація дозвілля ветеранів, заснування 

клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, тощо, сприяння їх 

ефективній роботі; Сприяння  поширенню  досвіду  у  сфері соціальної 

допомоги ветеранам та організації їх дозвілля; 

6. Досвід діяльності: З 2018 року займаємося проектом розвитку анімало та арт-

терапії (проект Ангел анімалз України). На 2019 та 2020 роки наша організація 

ввійшла разом з партнером ГО «СТРУНИ СЕРЦЯ» до міської програми 

“Турбота” Депатаменту соціального захисту та питань АТО Кременчуцької 

міської Ради з фінансуванням статутної діяльності партнера в 2019 році — 

30000грн; 2020 – 30000 грн. Проект підтримано в 2020 УКФ. Проведені та 

проводяться тренінги по іпотерапії та волонтерів і практичні заняття та 

реабілітаційні сеанси методом іпотерапії та апі-терапії ( сон на вуликах). 

https://angelanimals.io.ua  

Партнери по волонтерам та клієнтам (без фінансування) Громадська 

організація «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

(АТО) «СТРУНИ СЕРЦЯ»  та ГО «Молодіжна організація поляків і інвалідів 

України "Квіти Полонії" (всеукраїнська). 

7. Інформація про виконання (реалізацію) проєктів (заходів) протягом 

останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел 

фінансування: 

№ 

з/п 

Назва 

проєкту 

(заходу) 

Сума 

фінансової 

підтримки, 

грн. 

Джерела 

фінансування 

Строки 

виконання 

Короткий 

опис 

1 Обладнання 

виділеного 

виконкомом 

приміщення 

45000,00 БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД 

«МЕМОРІАЛ 

КОП» 

2019 Відремонтовано 

передане 

обладнання та 

меблі 

2 Запуск до 

експлуатації 

виділеного 

приміщення 

20000,00 БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД 

«МЕМОРІАЛ 

КОП» 

2020 Орендоване 

приміщення 

підготовлено до 

експлуатації 



17 
3 Ангел 

анімалз 

України 

999995,00 Український 

культурний фонд 

16.03.2020- 

31.12.2020 

Діяльність 

реабілітації осіб 

з інвалідністю 

та ветеранів 

8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства соціального 

спрямування: УКФ, благодійні фонди та спонсори. 

9. Матеріально-технічна база: Кількість постійних працівників -3, 

волонтерів-12, в тому числі психологів-3, психіатр-1, реабілітолог-1; наявність 

приміщення для занять -в оренді 190 кв.м (до 31.12.2020), меблі, комп’ютер), 

наявність діджитал-продуктів (сайтів –https://angelanimals.io.ua/, інтелектуальні 

ресурси – є, власні розробки, зокрема методики тренувань по іпотерапії, 

лікуванням з допомогою бджіл.  

10. Кадрове забезпечення: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада та основні 

обов’язки 

Освіта Досвід 

виконання 

проектів 

Чирва 

Олександра 

Сергіївна 

Керівник проекту, заступник 

голови правління 
Організація та керування 

проектом, тренінги собак, 

напрям каністерапія 

вища 15 

Удоденко Тетяна 

Олександрівна 

Керівник підрозділу в охороні 
здоров'я, реабілітолог,  

організація та проведення 
тренінгів та сеансів з 

реабілітації 

вища 12 

Андреєва Наталя 

Олександрівна 

Керівник проектів та програм 
у сфері матеріального 

(нематеріального) 
виробництва організація та 

проведення проекту, 

контакти із ЗМІ, тренінги, 
кадри 

середня 7 

___Голова правління___  __      Чирва С.І. _________ 
(посада керівника інституту           (підпис)    (ПІБ) 

громадянського суспільства або 

уповноваженої особи) 

«12» _листопада__ 2020__ р. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


