
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах ветеранів,  

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

30 вересня 2019 року № 62 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

(АТО) «СТРУНИ СЕРЦЯ»   

Назва програми (проекту, заходу) «Я – захисник» 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого 

спрямовано програму (проект, захід) 

(зазначити словами тільки одне спрямування) 

2. Підняття рівня 

національно-патріотичного 

виховання загалом та 

військово-патріотичного як 

його складника, зокрема, 

через залучення до 

виховного процесу ветеранів. 
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Забезпечення загальнодержавного рівня 

виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Участь ветеранів та 

прирівнених осіб з більш як 

половини областей України 

Загальна сума кошторису витрат з 

урахуванням співфінансування 

(загальна сума програми (проекту, заходу) 

разом з адміністративними витратами) 

951500 грн 

Загальна сума витрат на реалізацію 

(виконання) програми (проекту, заходу) з 

урахуванням співфінансування  

(без адміністративних витрат) 

791500 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) 

151500 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 



3 

 

Прізвище, ім’я та посада керівника програми 

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

Наталія Бусел, керівник 

підрозділу, +380635566450,  

redirehab@ukr.net 

 

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

попередніх бюджетних періодів. 

____________________________________________________________________ 

(у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу 

зазначає, яке саме порушення вчинено) 

 

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) 

 

Програма (проект, захід) «Я – захисник» 

                                                                                                                  (назва) 

Найменування громадського об’єднання Громадська організація 

«МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) 

«СТРУНИ СЕРЦЯ»   

1. Актуальність програми (проекту, заходу)  Підняття рівня 

національно-патріотичного виховання загалом та військово-патріотичного як 

його складника, зокрема, через залучення до виховного процесу ветеранів.  

(відповідно до пріоритетних завдань, на розв’язання яких подаються конкурсні пропозиції) 

2. Опис, який містить: 

Проект полягає в вивченні досвіду ветеранів в захисті Вітчизни, 

викладення його в друкованому, аудіо та(або) відео-вигляді або безпосередньо 

в виступах ветеранів перед молоддю на зустрічах в закладах освіти та (або) в 

уроках мужності, що можуть проводитися також і в он-лайн режимі в умовах 

карантинних заходів пандемії. Передує таким заходам співпраця з закладами 

освіти через методистів та керівництво, оголошення конкурсів пісень, віршів та 
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малюнків. По завершенню основних заходів на протязі року заплановано до 

Дня Захисника України проведення 14 жовтня концерту за участі ветеранів, 

учнів з нагородженням переможців конкурсів цінними призами.  

Соціальною проблемою при виконанні проекту є розмивання фокусування 

суспільства на тому, що йде вже сьомий рік війна і необхідно як достойно 

шанувати та вивчати досвід ветеранів, так і активно готувати молодь, постійно 

проводячи заходи з національно-патріотичного виховання загалом та військово-

патріотичного складника такого виховання, долучаючи до таких заходів 

ветеранів. В проведенні таких заходів варто долучати існуючі національно-

патріотичні групи з вивчення бойового гопака, козацьких бойових мистецтв, 

«Пласту», пропагуючи їх діяльність та долучаючи до них молодь.  

Пріоритетним завданням, на розв’язання якого створено цей проект, є 

виховання молоді в національно-патріотичному дусі та широке долучення до 

цього ветеранів, розповіді яких мають показувати необхідність якісної 

підготовки молоді як фізично, так і в військових аспектах, до захисту Вітчизни. 

Мета проекту – проведення вивчення бойового гарту духу ветеранів та 

підготовки душевного стану майбутніх новобранців до необхідності захищати 

Вітчизну на конкретних прикладах ветеранів при проведенні заходів-зустрічей 

з молоддю; 

Завдання:  

1. Встановлення контактів з ветеранами, які виявлять бажання працювати з 

молоддю по її військово-патріотичному вихованню; вивчення їх досвіду; 

встановлення контактів з групами по вивченню багатоборств, бойового гопака, 

«Пласту» і подібних для участі їх в зустрічах з молоддю, встановлення 

контактів з учбовими закладами; 

2. Підготовка ветеранів, груп та методистів учбових закладів до проведення 

уроків мужності та інших заходів; 

3. Проведення заходів, конкурсів, концертів. 

План виконання: 
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Етапи реалізації 
Опис заходів для 

здійснення етапу 

Строк реалізації 

етапу 

Відповідальний 

виконавець 

(прізвище, ім’я та 

посада) 

1 2 3 4 

Підготовчий Встановлення 

контактів з ветеранами, 

які виявлять бажання 

працювати з молоддю 

по її військово-

патріотичному 

вихованню; вивчення їх 

досвіду (книга, відео, 

аудіо); 

01.01.2021 -

31.03.2021 

Юлія Ковтун, 

керівник сектору 

ветеранів;(вчитель по 

основному місцю 

роботи) 

встановлення контактів 

з групами по вивченню 

багатоборств, бойового 

гопака, «Пласту» і 

подібних для участі їх 

в зустрічах з молоддю, 

встановлення контактів 

з учбовими закладами 

01.01. 2021 -

31.03.2021 

Сергій Чирва, 

керівник ГО 

Реалізація  Підготовка ветеранів, 

груп та методистів 

учбових закладів до 

проведення уроків 

мужності та інших 

заходів. 

01.02. 2021 

-31.03.2021 

Наталія Бусел, 

керівник підрозділу 

(та проекту) 

Проведення заходів в 

учбових закладах, 

уроків мужності, 

конкурсів 

01.04. 2021 -

31.09.2021 

Наталія Бусел, 

керівник підрозділу 

(та проекту) 

Розвиток Заснування клубу 

пейнтболу молоді 

«Готуйсь до захисту 

України»  

01.04. 2021 -

31.09.2021 

Сергій Чирва, 

керівник ГО 

Підбиття 

підсумків та 

нагородження 

Підготовка до 

концерту та 

проведення концерту 

на День Захисника 

України  

14.10.2021 Сергій Чирва, голова 

ГО, Наталія Бусел, 

керівник підрозділу 

(та проекту) 

 

Очікуваний результат  

Внаслідок впровадження проекту проведено вивчення бойового гарту духу 

ветеранів та підготовку душевного стану майбутніх новобранців до 

необхідності захищати Вітчизну на конкретних прикладах ветеранів при 

проведенні заходів-зустрічей з молоддю. Проведено бесіди з 20 ветеранами 

АТО(ООС), 10 з них задокументовано ( книга, аудіо та відео), здійснюється 

підготовка до можливого випуску документального фільму. для можливого 



7 

 

поширення проекту по регіонам України. Проведено серію уроків мужності та 

зустрічей в учбових закладах, в тому числі он-лайн. Точну кількість заходів  

наразі неможливо вказати, оскільки невідомо майбутнє карантинних заходів, 

проте уроки мужності он-лайн проведено щонеділі, долучивши ветеранів та 

учбові заклади з різних регіонів України (14 уроків). Проведено конкурс 

малюнків, пісень та віршів на військово-патріотичну тему. Проведено концерт, 

присвячений Дню Захисника України, на якому виступили ветерани та творчі 

колективи учбових закладів, що приймали участь в проекті та нагороджені 

переможці конкурсів (100 дітей та вчителів).. Соціальними наслідками 

впровадження проекту є системний підхід до питання виховання молоді в 

національно-патріотичному дусі. Результатами впровадження проекту є 

зменшення рівня стресу, споживання алкоголю,  зниження рівня алкоголізму 

серед ветеранів, знаходження свого місця в житті ветеранами та членами їх 

сімей та сімей загиблих, долучення молоді до занять по бойовому гопаку (5 

осіб), «Пласту» - 10 осіб, засновано клуб пейнтболу молоді «Готуйсь до захисту 

України», долучено 20 осіб, проведено загалом по 20 занять по пейнтболу та 

лазертагу (разом 500 занять з керівниками), долучено ветеранів до занять 

музикою та(або) виступами перед молоддю - 10. Соціально-економічні наслідки 

також – долучення самої активної та гарної частини нашого суспільства до 

розбудови України, проект має значну ефективність та корисність (розроблена 

методика долучення молоді), проект має довгострокові перспективи до 

масштабування.  

Цільова аудиторія: 

- ветерани російсько-української війни; члени їх сімей та сімей загиблих; 

- школярі та молодь України; 

-фахівці департаментів освіти, учбових закладів та ЗМІ. 

Способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації: 

Анонси та релізи згідно Плану виконання, 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., 
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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 та через сайти і 

напряму з керівництвом департаментів освіти та їх методистів та керівництвом 

учбових закладів. 

Залучені інші інститути громадянського суспільства: всеукраїнська ГО 

«КВІТИ ПОЛОНІЇ» та мережа її відділень. 

Джерела фінансування: кошти держбюджету, співфінансування, спонсори. 

3. Оскільки бюджет проекту обмежений, витрати враховано мінімально, 

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

долучених по договорам осіб (160000грн) на організацію уроків мужності та 

зустрічей і концертів, занять молоді в клубі пейнтболу. Умови оренди 

приміщення для проекту розмежовано на організаційний період (4 міс) та 

період збору команди і роботи над проведенням сеансів реабілітації (4 міс (88 

дні по 10 год по 400 грн в день), за рахунок гранту 211000 грн. 

Врахована необхідність оренди мікроавтобусу для перевозки учнів на заняття 

пейнтболом (180 годин по500грн за год, 90000 грн – за рахунок гранту), 

врахована необхідність оренди обладнання для пейнтболу (100000 грн),  

на покупку музичних інструментів – 20000грн, 

на покупку призів – 100000грн,  

дизайн приміщень – 30000 грн,  

мінімальних витрат на поліграфію (постери) – 1000 грн,  

адміністративні витрати – 160000 грн.  

Власний внесок ГО планується вносити 

 за оренду приміщення – 141040 грн,  

оренду залу для концерту – 7500 грн, 

на покупку музичних інструментів – 3000грн 

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення громадського 

об’єднання 

ГО має значний досвід роботи з молоддю, в т  ч з грантами. Штатних 

працівників – 3 чол, волонтерів- 28, з них є  психологи (4), реабілітологи(2), 
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логопеди (2), має меблі та ПК. Нами встановлено прямі робочі контакти 

департаментами освіти, з Департаментами соціального захисту та центрами 

реабілітації, шпиталями та ГО ветеранів. Наша організація приймала участь в 

хакатонах програмістів зі своїми проектами. Ми напрацювали досвід роботи з 

учбовими закладами та творчими колективами, неодноразово видавали збірки 

віршів - поетична збірка віршів та пісень (антологія) "ПРОНИКЛИВІСТЬ" 

(2006, 2008, 2012, іде робота над 4м випуском), танцювальні та поетично-

бардівські фестивалі (2007, 2008, 2009, 2012, 2014 роки) та працюємо також над 

проектами з реабілітації. Набуті знання ми вже використовуємо в своїй 

діяльності, про що різними каналами знято відеосюжети. Ми приймали участь в 

конкурсі Громадського бюджету міста Кременчук на 2020 рік. Всі наші заходи 

та публікації в ЗМІ відображено на сайті   https://uaheart.io.ua/ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ЗАТВЕРДЖЕНО   

https://uaheart.io.ua/
https://youtu.be/7D-7JjtuYg8
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Наказ Міністерства у 

справах ветеранів,  

тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо 

переміщених осіб 

України       

30 вересня 2019 року № 

62 

 
КОШТОРИС ВИТРАТ   

 
 Громадська організація «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «СТРУНИ 

СЕРЦЯ»    
(найменування громадського об'єднання) 

 
«Я – захисник» 

 
(назва програми (проекту, заходу)) 

 

№ 

з/

п 

Стаття витрат Розрахунок витрат Сума 

кошті

в 

держа

вного 

бюдж

ету, 

грн 

Власний 

внесок 

організаці

ї, грн 

Загальна 

сума 

коштів, 

грн 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

УСЬОГО витрат за кошторисом 800000 151500 951500 
 

1 Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу) 640000 151500 791500 
 

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)проекту, 

на підставі цивільно-правових 

договорів (не більше 20 % 

загального обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки, 

які призначаються для 

виконання (реалізації) проекту 

Кількість 

осіб 

Кількість 

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 

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди 

Вартість 

оренди 

за день 

(годину)

, грн 

х х х 

 
Набережна.лейтенанта 

Дніпрова, 46,  53 м² 

1 880 400 211000 141000 352000 

 

Зал для концерту 1 5 1500  7500 7500  



11 

 

Усього за статтею 1   880 400  211000

  

148500  359500 

 
3 Художнє та технічне 

оформлення місць виконання 

(реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Кількість 

одиниць 

Кількість 

годин 

(днів) 

Вартість 

за 

годину 

(день), 

грн 

х х х 

 
Оформлення заходів  20  3 500  30000    30000   
Усього за статтею       30000    30000   

4 Оплата транспортних послуг (у 

тому числі оренда 

транспортних засобів) (із 

зазначенням виду 

транспортного засобу) 

Кількість 

одиниць 

Кількість 

годин (км) 

Вартість 

за 

годину 

(км), грн 

х х х 

 
Мікроавтобус Мерседес 

Sprinter 

1 180 500 90000  90000 

 

Усього за статтею       90000    90000   
5 Оренда обладнання, оргтехніки 

(чи плата за користування 

ними) (перелік та технічні 

характеристики) 

Кількість 

одиниць 

(компл.) 

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди 

Вартість 

оренди 

за день 

(годину)

, грн 

х х х 

 
Обладнання для пейтболу  1  500 200  100000   100000  
Усього за статтею       100000

  

  100000  

 
6 Послуги зв’язку та поштові 

витрати (перелік) 

Кількість 

одиниць 

(хв, шт.) 

  Вартість 

за 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Абонплата за телефон 8   125 1000  1000  

Відправка листівок 50 
 

60 3000    3000   
Усього за статтею       4000    4000   

7 Оплата поліграфічних послуг 

(перелік та технічні 

характеристики) 

Кількість 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Друк постерів та листівок  500   20  10000    10000   
Усього за статтею       10000    10000   

8 Придбання канцелярських та 

господарчих товарів (перелік) 

Кількість 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Канцелярські набори 10  300 3000  3000  

Гігієнічно-санітарні засоби   10   200  2000    2000   
Усього за статтею       5000    5000   

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 

Кількість 

днів (раз) 

Вартість 

за день 

(раз), 

грн 

х х х 

 
Усього за статтею           0 
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10 Оплата харчування 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 комуно тоталітарного 

режиму 1917-1991 років” та  

Кількість 

осіб 

Кількість 

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”  

Кількість 

осіб 

Кількість 

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 

Кількість 

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 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Призи за конкурсні місця 100  100 10000  10000  

Музінструменти (гітара, кахон) 3  6600 19800  19800  

Глюкофон  1   3200  200  3000  3200  
Усього за статтею       30000  3000  33000  

2 Адміністративні витрати на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення громадського 

об’єднання для виконання (реалізації) програм 

(проектів, заходів)  

160000 0 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 

Кількість 

м² 
Вартість 

оренди 

за м², 

грн 

х х х 

 
Набережна лейт. Дніпрова,46  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 свою статутну 

діялність(розписати за видами) 

Кількість 

спожитих 

послуг 

(Гкал/міс, 

кВт/міс, 

м³/міс) 

Кількість 

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  
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Усього за статтею    4 
 

 12 514    12 514  
3 Оплата праці для кожного (до 

3) штатного працівника у 

розмірі не більше середньої зар. 

плати по Україні за 2019 рк 

Посадовий 

оклад за 

місяць, грн 

Інші 

виплати за 

місяць 

(день), грн 

Кількіст

ь 

відпраць

о-ваних 

місяців 

х х х 

 
Чирва С.І. 9000  0  4  36000    36000  
Швейгольц П.Л. 9000 0 4 36000  36000  

Бусел Н.С. 9000 0 4 36000  36000  

Усього за статтею 27000   0  4 108000

  

  108000 

 
4 Нарахування Сума х Відсоток х х х  

Чирва С.І та Швейгольц П.Л. 72000 0 22 15 840  15 840  

Бусел Н.С. 36000 0 8,41 3 028  3 028  

Усього за статтею 108000   0   18 868    18 868  
5 Придбання канцелярських 

товарів 

Кількість 

одиниць 

(шт.) 

  Вартість 

за 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Набір канцтоварів  7   131  917    917   
Усього за статтею       917    917   

6 Оплата послуг зв’язку та 

обслуговування оргтехніки 

Кількість 

одиниць 

(хв, шт.) 

  Вартість 

за 

одиниц

ю, грн 

х х х 

 
Абонплата за обслуговування 10    500 5000  5000  
Усього за статтею       5000    5000   

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  

 

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 

 

 

 

№8 від 05.11.2020                                                                 Голові правління 

ГО «СТРУНИ СЕРЦЯ» 

Сергію Чирві  

https://uaheart.io.ua/ 

м. Кременчук 

 

 
 

                                              Лист-підтвердження 
 

На виконання досягнутої попередньої домовленості про співпрацю 

підтверджуємо участь ГО «КВІТИ ПОЛОНІЇ» в разі виграшу ГО «СТРУНИ 

СЕРЦЯ» гранту в проекті  «Молодь та ветерани - разом!» в частині  поширення 

дії даного проекту на всю територію України, оскільки 

наша організація є всеукраїнською і має зареєстровані відділення по всій 

території України. Отже, окрім поширення інформації, за погодженням з 

місцевими ветеранськими організаціями, плануємо долучати ветеранів, членів 

їх сімей та сімей загиблих, а також місцеві учбові заклади освіти до програми 

роботи з молоддю ветеранів проекту «Я – захисник» через уроки мужності он-

лайн. 

 

 

 

_      К.О. Стребкова  В.о. голови правління                       
                                                                      

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

соціального спрямування 

1. Назва: Громадська організація «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «СТРУНИ СЕРЦЯ»   

2. Дата створення: 18.07.2007 

3. Код ЄДРПОУ: 35026923 

4. Банківські реквізити: рахунок:№ UA983314010000026001054239489  

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; 

сприяння в здійсненні заходів  навчання, інклюзивної освіти, дошкільної та 

позашкільної освіти, розвитку інвалідів, ветеранів, творчої молоді; 

6. Досвід діяльності: Три роки займаємося проектом розвитку анімало та 

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

організація ввійшла до міської програми “Турбота” Депатаменту соціального 

захисту та питань АТО Кременчуцької міської Ради з фінансуванням статутної 

діяльності в 2019 році — 145 тис. грн , в 2020 році — 155 тис. грн (на статутну 

діяльність) . Фактичне фінансування склало: 2019 рік – 30000грн; 2020 – 30000 

грн. Проект підтримано в 2020 УКФ. Проведені та проводяться тренінги по 

каністерапії для собак та волонтерів і практичні заняття з особливими дітками 

методом каністерапії. В сфері розвитку творчості людини маємо такий досвід та 

здобутки: танцювальні та поетично-бардівські фестивалі (2007, 2008, 2009, 2012, 

2014 роки); поетична збірка віршів та пісень (антологія) "ПРОНИКЛИВІСТЬ" 

(2006, 2008, 2012, іде робота над 4м випуском), також видавали книги окремим 

авторам: П. Керанчук (2012), А. Бойко (2016, 2017, 2018) та іншим(2);  участь в 

форумах стартапів ( "Україна шукає стартапи" і ін.); міжнародні проекти 

(боротьба зі спадщиною тоталітаризму 2013,  проект в Турції по використанню в 

спортивній анімації наших тренерів, що переростає в спортивну академію SLsA 

і інші) 

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 Ангел 

анімалз 

30000,00 Департамент 

соцзахисту та 

питань АТО, 

м. Кременчук 

2019 Діяльність  

реабілітації 

осіб з 

інвалідністю 

2 Ангел 

анімалз 

30000,00 Департамент 

соцзахисту та 

2020 Діяльність 

реабілітації 
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питань АТО, 

м. Кременчук 

осіб з 

інвалідністю 

3 Ангел 

анімалз 

України 

999971,00 Український 

культурний 

фонд 

16.03.2020- 

31.12.2020 

Діяльність 

підтримки 

творчих 

проектів з 

культури 

для молоді, 

ветеранів,  

осіб з 

інвалідністю 

8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства соціального 

спрямування: міський бюджет м. Кременчук, Український Культурний Фонд, 

благодійні фонди та спонсори. 

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

приміщення для занять -в оренді 190кв.м (до 31.12.2020). та обладнання (є 

орендоване на 2020 рік для проведення занять, комп’ютер), наявність діджитал-

продуктів (сайтів – є сайт https://uaheart.io.ua/, сайт проекту 

https://angelanimals.io.ua/, інтелектуальні ресурси – є, волонтерів-28, власні 

розробки, зокрема методики тренувань по каністерапії, права на видані 3 збірки 

віршів. 

10. Кадрове забезпечення: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада та основні 

обов’язки 

Освіта Досвід 

виконання 

проектів 

Чирва  Сергій 

Іванович 

Голова правління, 

автор ідеї – від 

задумки до виконання. 

вища 20 

Швейгольц Павло 

Леонідович 

Бухгалтерські послуги, 

розрахунки 

кошторису, економія 

Середня 

спеціальна 

12 

Бусел Наталія 

Сергіївна 

Керівник підрозділу 
культурних проектів, 

планування та проведення 

проекту 

вища 10 

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

громадянського суспільства або 

уповноваженої особи) 

«12___» _листопада__ 2020 р. 

 

 

 

 

 


