Громадська організація «Всеукраїнська спілка
ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс»

Назва проекту: «Тренінг-курсу соціально-психологічного супроводу
«Взаємодопомога»

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

Назва програми (проекту, заходу)

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого
спрямовано програму (проект, захід)

Громадська
організація
«Всеукраїнська
спілка
ветеранів
«Братерство
батальйону «Фенікс»
“Тренінг-курсу
соціальнопсихологічного
супроводу
«Взаємодопомога»
Соціальна адаптація ветеранів
(відповідно
пріоритетних
напрямків)

(зазначити словами тільки одне спрямування)
Забезпечення загальнодержавного рівня
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Участь у заходах приймуть
учасники не менш 14
областей України

Загальна сума кошторису витрат з

892 100,00

урахуванням співфінансування
(загальна сума програми (проекту, заходу)
разом з адміністративними витратами)
Загальна сума витрат на реалізацію
(виконання) програми (проекту, заходу) з
урахуванням співфінансування
(без адміністративних витрат)

745 100,00

Очікуване фінансування з державного

588 000,00

бюджету на реалізацію (виконання) програми
(проекту, заходу)
Очікуване фінансування з державного

147 000,00

бюджету на адміністративні витрати
(не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних
коштів фінансової підтримки)
Участь громадського об’єднання у

157 100,00

співфінансуванні програми (проекту, заходу)
(в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного
обсягу фінансування)
Строк реалізації програми (проекту, заходу)
Прізвище та ім’я керівника громадського
об’єднання, місцезнаходження об’єднання,
телефон, факс, e-mail

Прізвище, ім’я та посада керівника програми
(проекту, заходу), телефон, факс, e-mail

Цією заявою підтверджую

01.03.2021-15.12.2021
Ворона Петро Васильович,
38750, Полтавська область,
Полтавський район, село
Щербані,
вулиця
Петровського, будинок 29-Б,
квартира 274
+380666997599
voron67@ukr.net
Ворона Петро Васильович,
+380666997599
voron67@ukr.net

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)

Керівник
(посада керівника громадського
об’єднання або уповноваженої
особи)

«___» _____________ 20___ р.

Ворона П.В.
(підпис)

(ім’я, прізвище)

ОПИС
програми (проекту, заходу) та кошторису витрат,
необхідних для її (його) реалізації
Назва проекту: «Тренінг-курсу соціально-психологічного супроводу
«Взаємодопомога».
Найменування інституту громадянського суспільства
Громадська організація «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство
батальйону «Фенікс»
1. Короткий опис проекту (анотація):
“Тренінг-курсу соціально-психологічного супроводу «Взаємодопомога»
– всеукраїнський Проект, який відбуватиметься протягом 2021 року. Проект
полягає у поєднанні теоретично-лекційних і практичних заходів та занять з
елементами тренінгу.
Метою Проекту є підготовка консультантів з соціально-психологічного
супроводу реінтеграції ветеранів АТО/ООС у суспільство та менторства
ветеранських родин. Консультанти готуються з числа учасників бойових дій
та військових капеланів. Усі заняття проводять фахові спеціалісти,
працівники Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України.
2. Опис проекту:
Психологічне та соціальне відновлення учасників бойових дій є
надактуальним завданнями українського суспільства. Сьогодні цю проблему
намагаються вирішувати професійні психологи, соціальні працівники,
волонтери. Проте, багато учасників бойових дій у мирному житті втратили
довіру до досвіду “цивільних” фахівців. У ветеранів часто єдиним маркером
довіри до людини, що викликає бажання спілкуватися, стає наявність у неї
військового досвіду та приналежності до побратимства. Підхід “рівнийрівному” при консультуванні ветеранів стає ефективним лише за відповідної
підготовки учасників бойових дій, а також при залученні військових
капеланів. Тому актуальним на сьогодні залишається соціальнопсихологічний супровід ветеранів та їх родин, підвищення їх соціальних та
комунікативних компетенції у моделі взаємодопомоги “рівний-рівному.
Проект
“Тренінг-курсу
соціально-психологічного
супроводу
«Взаємодопомога» має на меті вирішити кілька завдань.
По-перше, напрацювати навички консультування з соціальнопсихологічного супроводу для реінтеграції ветеранів з числа учасників
бойових дій (кризового психологічного консультування, робота з реакцією на
важкий стрес і порушення адаптації і т.ін.).

По-друге, підготувати консультантів з соціально-психологічного
супроводу реінтеграції ветеранів з числа військових капеланів.
По-третє, забезпечити опанування ветеранами та військовими
капеланами знань та умінь консультативної роботи з ветеранськими
родинами (сімейне консультування, гендерне консультування, вирішення
проблем “ветеранських” родин).
По-четверте, сприяти особистісній адаптації та соціалізації учасників
бойових дій через залучення їх до навчально-виховного процесу.
По-п’яте, надати ветеранам психосоціальну допомогу упродовж
навчання, як обов'язкового реабілітаційного елементу курсу.
По-шосте, підвищити соціальну активність ветеранів України.
У зв’язку зі складністю реабілітації ветеранів внаслідок “вибіркової
довіри” підхід щодо їх консультування побратимами “рівний - рівному” та
військовими капеланами, побудований на принципах взаємодопомоги та
фахових знаннях соціально-психологічного супроводу, є ефективним, а
проведення проекту у даному напрямку набуває суспільної актуальності.
Важливим психологічним реабілітаційним елементом курсу є поєднання
військових капеланів та ветеранів у одну навчальну групу.
Масштаб охоплення – всеукраїнський. Період реалізації 2021 рік.
Проект полягає у поєднанні лекційних та практично-тренінгових (кейсових)
занять.
Лекційні заходи, а також практичні заняття (кейси) відбуватимуться у
актових залах та у навчальних аудиторіях Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ).
Тренерська група складатиме з 4 осіб (профільовані лектори, з досвідом
участі у тренінгах з учасниками АТО/ООС).
Застосовуватиметься прикладний та інтерактивний метод навчання.
Проект
“Тренінг-курсу
соціально-психологічного
супроводу
«Взаємодопомога» має стати логічним продовженням заходів з
психосоціальної реабілітації ветеранів, що проводиться Громадська
організація «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону
«Фенікс».
2.1. Пріоритетне завдання проекту “Тренінг-курсу соціальнопсихологічного супроводу «Взаємодопомога» – підготовка з числа учасників
бойових дій та військових капеланів консультантів-наставників з соціальнопсихологічного супроводу реінтеграції ветеранів у суспільство та менторів їх
родин.

2.2. План виконання проекту:
Етапи реалізації

1
1 етап.
Підготовка до
проведення
проекту

2-й етап.
Організація
проведення
заходів в рамках
проекту.

3 етап.
Проведення
заходів,
визначених
проектом.

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк реалізації
етапу

2
1. Моніторинг цін на
ринку послуг, а саме, цін
на витрати, що необхідні
для ефективної
реалізації проекту.
2. Визначення місць
проведення заходів в
рамках проекту.
3. Встановлення зв’язків
з потенційними
партнерами.
1. Визначення
остаточного детального
плану реалізації
Проекту.
2. Укладення договорів з
фахівцями для розробки
матеріалів курсутренінгу. Укладення
договорів з надання
послуг (оренда
обладнання, оргтехніки,
придбання
канцелярських та
господарчих товарів,
оплата транспортних
послуг, оплата
поштових витрат та
послуг зв’язку, оплата
поліграфічних та
інформаційних послуг,
оплату вартості
проживання у
гуртожитку, оренда
приміщень).
1. Збір та перевезення
учасників до місця
проведення заходів
(сесія на весні та сесія
восени)

3
Березень 2021

2. Розселення учасників
та забезпечення їх
харчуванням (сесія на

Сесія - травень
2021 (5 днів)
Сесія - вересень

Березень 2021

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
4
Ворона П.В. – голова
організації, керівник
проекту
Пріб Г.А. – менеджер
проекту

Березень 2021

Березень-квітень
2021
Березень-квітень
2021

Сесія - травень
2021 (5 днів)
Сесія - вересень
2021 (5 днів)

Ворона П.В. – голова
організації, керівник
проекту
Пріб Г.А. – менеджер
проекту

Ворона П.В. – голова
організації, керівник
проекту
Пріб Г.А. – менеджер
проекту

4 етап.

весні та сесія восени),
від'їзд учасників

2021 (5 днів)

3. Проведення заходів за
планом навчання

Сесія - травень
2021 (5 днів)
Сесія - вересень
2021 (5 днів)
Сесія - онлайн
червень-серпень
(3 міс. - робота на
місцях з кейсами
з тренерами)

4. І -круглий стіл
проекту

Сесія - травень 2021 (1 день)

5. ІІ -круглий стіл
проекту
1. Підсумки та звіти по
реалізації проекту (по
кожному заходу окремо)

Сесія - травень 2021 (1 день)
Жовтень-Грудень
2021

2. Узагальнені висновки.
Підготовка звітів:
- тематичних
- методичних
- фінансових

Жовтень 2021
Листопад 2021
Грудень 2021

Ворона П.В. – голова
організації, керівник
проекту
Пріб Г.А. – менеджер
проекту

3. Висвітлення звітів про Грудень 2021
виконання заходів
проекту в інтернетресурсах та у засобах
масової інформації

2.3. Очікуваний результат:
Проект розрахований на охоплення 36 ветеранів з числа учасників
бойових дій та військових капеланів.
У результаті опанування курсу ветерани та військові капелани
отримують наступні компетенції:
• використання психологічних методів у комунікації;
• алгоритм пошуку шляхів вирішення особистісних проблем;
• знання з питань психічної травми та реакцій на важкий стрес;
• визначення
мотиваційних
аспектів
самовдосконалення
та
саморозвитку;
• оволодіння методами сімейного консультування;
• розвиток навичок роботи з групою.
У процесі навчання ветерани набувають наступних навичок:
• активне слухання;
• консультування щодо проблем, пов'язаних з гендером;

• побудова програм короткотермінового та довготермінового супроводу
ветерана;
• побудова програм короткотермінового та довготермінового супроводу
родини ветерана.
Показником ефективності реалізації проекту є набуття знань та умінь
соціально-психологічного супроводу реінтеграції ветеранів у суспільство та
застосування отриманих навичок з консультування ветеранських родин.
Соціально-економічні наслідки реалізації проекту, його ефективність та
корисність. Курс-тренінг дозволить залучити учасників бойових дій до
значущих суспільно-соціальних проектів реінтеграції ветеранів за принципом
“рівний-рівному” що стане шляхом до отримання знань, навичок та умінь, як
консультантів з соціально-психологічного супроводу та менторів
ветеранських родин.
Довгострокові наслідки проекту:
- впровадження консультативної моделі соціально-психологічного
супроводу ветеранів та менторів ветеранських родин на принципах “рівнийрівному”;
- залучення підготовлених консультантів до тривалого збереження та
підтримки психологічного здоров'я ветеранів;
- використання у постійній допомозі ветеранам та їх родинам досвіду
військових капеланів, як ресурсу довготривалої підтримки;
- впровадження програми підготовки консультантів на постійної основі,
використання та поширення досвіду ветеранів у методичних матеріалах.
2.4. Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект – учасники бойових
дій, які перебувають в умовах мирного життя.
2.5. Способи інформування громадськості про хід та результати
реалізації проекту – розміщення анонсів та звітів на інформаційному сайті
Державної служби у справах ветеранів та учасників бойових дій, сайтах
ІПКДСЗУ, інших органів виконавчої влади, на офіційних сторінках та сайтах
інститутів громадянського суспільства, що братимуть участь в реалізації
проекту.
2.6. Організації, які планується залучити до участі у реалізації проекту
(адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які
заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту) –
Громадська організація «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство
батальйону «Фенікс».
1. Громадська організація «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство
батальйону «Фенікс», 38750, Полтавська область, Полтавський район, село
Щербані, вулиця Петровського, будинок 29-Б, квартира 274, Ворона Петро
Васильович, голова ГО, керівник проекту, +380666997599
На час проведення заходів проекту:
- людські ресурси;

2. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ, вул.
Нововокзальна 17, +380679355699, Пріб Гліб Анатолійович, завідувач
кафедрою психології, менеджер проекту.
На час проведення заходів проекту:
– приміщення для проживання та харчування,
- людські ресурси;
- транспортні засоби.
2.7. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для
реалізації проекту – 157100,00 грн – власний внесок, 735 000,00 грн – за
бюджетний кошт.
3. Кошторис витрат на фінансову підтримку громадського об’єднання у
сумі 892100,00 гривень, додається.
(додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах)
4. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що
будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей програми (проекту,
заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів та
максимальної ефективності їх використання
№
Стаття витрат
з/п
1. Оплата послуг
залучених
фахівців (20%)

2.

3.

Кількісний
показник
4 особи*
98 годин*
375,00 грн

Оренда
приміщень,
територій,
споруд, де
проводиться
захід

4 заходи *40
годин*400 грн.

Художнє та
технічне

26 заходів:
20 *390 грн.

2 заходи *8
годин*400 грн.

Опис потреби
Залучення 4 спеціалісти на 2
тижні офлайн тренінгу та 5 міс.
онлайн навчання по проекту,
що необхідно для змістовного
наповнення проекту (методи у
комунікації;вирішення
особистісних проблем; ПТСР,
самовдосконалення та
саморозвиток; сімейне
консультування)
Для забезпечення проведення
тренінгу 20-25 осіб, 60 м2
4 разовий захід - для 2 груп по
2 сесії; тривалість кожного
заходу 5 днів по 8 годин)
Для проведення круглого столу
20-25 осіб, 60 м2 (2 разовий
захід; тривалість кожного
заходу 1 день по 8 годин)
Проектом передбачені заходи
online та offline навчання,

оформлення
місць реалізації
програми

2 *1670 грн.
4 *1900 грн.

4.

Оплата
транспортних
послуг

2 автобусів* 8
годин - 450 грн./
год.

5.

Оренда
обладнання,
оргтехніки

22 доби:.
20 *2300 грн/1
доба.
2 *2300 грн/1
доба.
2 *1780 грн/1
доба.

6.

Оплата
поліграфічних
послуг (перелік
та технічні
характеристики)

7.

Придбання
канцелярських
та господарчих
товарів

Сертифікати 36
учасників*34 грн.
Банер 330 грн.
Матеріал для
учасників круглих
столів 2*2100 грн.
Інформаційний
буклет 320*12
грн.
Учасники:
36 комплектів*
198 грн.
Тренери:
4 комплектів*
769,5 грн.

круглі столи, необхідно
забезпечити (облаштування
місць проведення тренінгів та
презентацій індивідуальних
проектів, круглих столів, місць
проведення онлайн навчання,
підготовки та перевірки
індивідуальних кейсів)
Оренда автобусу на 25 осіб, 8
годин для поїздки кожної групи
на майстерню сесію до
Інституту психології ім. Г.
Костюка НАП України
Оренда мультимедійного
обладнання для проведення
тренінгів та круглих столів та
звукопідсилююча апаратура
(стандартний набір обладнання:
мультимедійний проектор,
проекційний екран, ноутбук,
проекційна указка; стандартний
набір звукопідсилюючої
апаратури та обладнання:
акустична система, підсилювач
звуку, радіомікрофон, стійки
під мікрофон, комунікація 2
комп., мікшерний пульт).
Забезпечення проведення
круглих столі, розробка,
дизайн, друк інформаційних
буклетів та матеріалів до двох
заходів

Забезпечення канцелярськими
товарами учаснику проекту для
проведення занять (нотування
інформації, буде сприяти
ефективнішому засвоєнню
матеріалу учасниками заходу).
Також, це дасть можливість
організаторам проекту досягти
запланованих якісних

8.

Відшкодування
проїзду
ветеранам та
капеланам

72 (18 осіб*4)
поїздки*300 грн.

результатів.
Для забезпечення трансферу
частини учасників проекту до
місць проведення заходів (1
група іногородніх громадян, до
Києва і у зворотньому
напрямку, на 2 сесії)
Забезпечення відшкодування
витрат на харчування
учасникам (відповідної
категорії) заходів згідно з
загальнодержавними нормами
Забезпечення відшкодування
витрат на проживання
ветеранам війни та військовим
капеланам - учасникам проекту
Для кожного учасника двічі (на
початку і в кінці проекту.

Відшкодування
харчування
ветеранам війни
та штатним
працівникам
10. Оплата вартості
проживання
ветеранам

23 особи* 20
днів*60 грн.

11. Інші витрати, що
обумовлені
специфікою
реалізації
проекту

Психосоціального
консультування
72*800 грн.
Посібник
Розробка та видання
"Соціальнопсихологічний
супровід ветерана"
80*1200грн.
Фотозйомка
Зйомка роботи групи на сесіях,
10*900
та круглих столах, обробка та
монтаж фотографій
Відеозйомка
Зйомка тренінгів, круглих
10*1900
столів, виготовлення
відеосюжетів
SMM проекту
Постійне представлення
10міс.*6400
проекту у соціальних мережах
PR проекту
Зв'язки з громадськістю
10міс.*6400
проекту
119500 грн.,
Оплата праці (матеріальне
заохочення) працівників
2*475 грн.,
Придбання канцелярських
товарів
1 раз*260 грн.
Забезпечення діяльності
оргтехніки упродовж проекту

9.

12. Адміністративні
витрати на
організаційне та
матеріальнотехнічне
забезпечення

18 особи* 10
днів*370 грн.

5. Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та кадрової
бази (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення об’єднання, які
будуть використані для реалізації програми (проекту, заходу) (окремо
зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами об’єднання)
Буде залучено 3 штатні працівники (адміністративний персонал: керівник
проекту, менеджер проекту, бухгалтер) 4 залучених фахівців.
Для реалізації проекту Громадська організація «Всеукраїнська спілка
ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс» надається оренда приміщення
для проведення тренінгів, оренда мультимедійного обладнання для тренінгів
та круглих столів, оренда стандартного набору звукопідсилювальної
апаратури, оренду транспорту для підвезення до місць двох заходів, послуги
мобільного та інтернет зав'язку, підготовку матеріалів для учасників та
модераторів круглих столів, художнє та технічне облаштування місць
проведення тренінгів та онлайн навчання.
1. Приміщення та обладнання для проведення курсів-тренінгів Інститут
підготовки
кадрів
державної
служби
зайнятості,
м.
Київ, розміщений на 6,2 тис. квадратних метрах на 1-3 поверхах за адресом
м. Київ вул. Нововокзальна, 17. Навчальний корпус – 38 тис. м2 –
обладнаний сучасним мультимедійним аудиторіями з лекційним простором,
а також місцем для практичної роботи з кейсами і презентаціями. Кожен
слухач буде мати постійного куратора-викладача. Усі слухачі забезпечуються
навчальними матеріалами (презентації, конспекти, практичні кейси) за
допомогою яких викладачі виступають постійними менторами.
У навчальному корпусі є: кафе-їдальня, тренажерна зала. Гуртожиток обладнаний для проживання (ліжка, стільці, шафи для одягу, тумбочки, столи
для приймання їжі, подушки, покривала, ковдри, простирадло, наволочки,
посуд (чашки, тарілки, виделки, ножі, ложки), холодильник і т.ін.
2. Кадрова база для проведення курсів-тренінгів 4 особи - фахівці
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ,

6. Перелік відокремлених підрозділів всеукраїнського громадського
об’єднання (місцевих осередків):
1. ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

2.

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

Власенко Микола Васильович
0997819853

Давидюк Сергій Петрович
050 6005576

3. КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

Кушніренко Сергій Генадієвич
0953730888

4. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

Кушніренко Олег Іванович
0673150779

5. СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

Кривошей Віталій Михайлович
0991042228

6. ПОЛТАВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК Скубій Роман Васильович
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 0671625135
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

7. ГАДЯЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК Сухно Валерій Андрійович
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 0950286877
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616
8. ОДЕСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК Гикало Юрій Валентинович
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 0667771951
«БРАТЕРСТВО БАТАЛЬЙОНУ «ФЕНІКС»
КОД ЄДРПОУ ВП: 39615616

Ворона П.В.

Керівник
(посада керівника
громадського об’єднання
або уповноваженої особи)
“26 ˮ жовтня 2020 р.

(підпис)

(ПІБ)

КОШТОРИС ВИТРАТ
на фінансову підтримку громадського об’єднання для виконання (реалізації) програм (проектів,
Громадська організація «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс»
(назва громадського об'єднання)

“Тренінг-курсу соціально-психологічного супроводу «Взаємодопомога».
(назва проекту)

№ з/п

Стаття витрат

1

2

Розрахунок витрат

3

4

5

РАЗОМ витрат за кошторисом
1
1

2

Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)
Оплата послуг залучених спеціалістів (плата за договором
про надання послуг), що передбачаються тільки для
оплати послуг спеціалістів, які залучаються до
підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на
підставі цивільно-правових договорів (не більше 20 %
загального обсягу бюджетних коштів фінансової
підтримки, які призначаються для реалізації програми
(проекту, заходу))
Послуги залучених спеціалістів (лектори-фахівці за
напрямами модулів курсу-тренінгів)
Всього за статтею

Кількість
залучених
осіб

Кількість
годин

Оплата за
годину, грн

4

98

375

Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться
захід (чи плата за їх користування (назва, м²))

Кількість
одиниць

735000,00

157100,00

892100,00

588000,00
х

157100,00
х

745100,00
х

147000

х

147000,00

Оренда приміщення розрахованого на 20-25 осіб, 60 м2 для
проведення тренінгу (4 разовий захід - для 2 груп по 2 сесії;
тривалість кожного заходу 5 днів по 8 годин)

4

Кількість
днів (годин)
оренди
40

Оренда приміщення розрахованого на 20-25 осіб, 60 м2 для
проведення круглого столу (2 разовий захід; тривалість
кожного заходу 1 день по 8 годин)

2

8

Всього за статтею

Сума
Власний
Загальна
коштів,
внесок
сума
державно організації коштів, грн
го
, грн
6
7
8

147000,00
0,00

147000,00

Вартість
оренди за
день
400

х

х

х

0

64000

64000

400

0

6400

6400

0,00

70400,00

70400,00

3

4

5

6

Художнє та технічне оформлення місць реалізації
програми (проекту, заходу)
Послуги з технічного облаштування місць проведення
тренінгів та презентацій індивідуальних проектів
Послуги з технічного облаштування місць проведення
круглих столів
Послуги з технічного облаштування місць проведення онлайн
навчання, підготовки та перевірки індивідуальних кейсів для 4
тренерів
Всього за статтею
Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда
транспортних засобів) (із зазначенням виду
транспортного засобу)
Оренда транспорту (Автобус на 25 осіб, на 8 годин для
одноразової поїздки кожної групи на майстерню сесію до
Інституту психології ім. Г. Костюка НАП України)
Всього за статтею
Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за
користування ними) (перелік та технічні характеристики)
Оренда мультимедійного обладнання для проведення
тренінгів (4 разовий захід для 2 груп по 2 сесії; тривалість 1
заходу 5 днів по 8 годин; стандрартний набір обладнання:
мультимедійний проектор 400 грн /за добу, проекційний
екран 1500 грн /за добу, ноутбук 300 грн /доба, проекційна
указка 100 грн /за добу)
Оренда мультимедійного обладнання для проведення круглих
столів (2 заходи тривалістю 1 день кожен; стандрартний набір
обладнання: мультимедійний проектор 400 грн /за добу,
проекційний екран 1500 грн /за добу, ноутбук 300 грн /доба,
проекційна указка 100 грн /за добу)
Стандартний набір звукопідсилюючої апаратури та
обладнання для проведення круглих столів (акустична
система, підсилювач звуку, радіомікрофон, стійки під
мікрофон, комунікація 2 комп., мікшерний пульт)
Всього за статтею
Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік)

Кількість
одиниць
(разів)
20

Кількість Вартість за
годин (днів)
годину
(день),
грн
390,00

0

7800,00

7800,00

2

1 670,00

0

3340,00

3340,00

4

1 900,00

0

7600,00

7600,00

0,00
Вартість за
годину, грн

х

18740,00
х

18740,00
х

0,00

7200

Кількість
одиниць

Кількість
годин (км)

2

8

450,00

0,00
Кількість
одиниць,
шт.
1

Кількість
днів, оренди

7200,00
х

7200,00

7200,00
х

х

20

Вартість
оренди за
день, грн
2300

0

46000

46000

1

2

2300

0

4600

4600

1

2

1 780,00

Кількість
одиниць,
місяців

Вартість за
одиницю,
грн

х

0,00

3560

0,00

54160,00
х

3560,00

54160,00
х

6

7

8

Послуги мобільного зв'язку та Інтернет
Всього за статтею
Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні
характеристики)
Сертифікати учасників з рамкою
Банер
Матеріали для учасників і модераторів 2 круглих столів
Інформаційний буклет проекту для розповсюдження
(розробка, дизайн, друк)
Всього за статтею
Придбання канцелярських та господарчих товарів
(перелік)
Канцелярські набори для 36 учасників (еко-блокнот 72 грн,
бейдж 10 грн, ручка 16 грн., олівець простий з ластиком 3 грн,
папка-портфель 55 грн, папка-планшет 34 грн, файли 8 грн)

9

10

Канцелярські набори для 4 тренірів (папка-портфель 55 грн,
комплект з 4 маркерів і губки для магнітної дошки - 84 грн,
маркери спиртові 4 шт.- 28 грн./шт, папір А4 для друку
матеріалів - 85 грн., кольоровий папір - 49 грн., 3 пачки
папіру для фліпчартів - 114 грн за пачку, скотч звичайний 42,5
грн)
Всього за статтею
Оплата проїзду ветеранам війни та штатним працівникам
громадського об’єднання ветеранів (які залучені до
виконання програми (проекту, заходу)
Оплата проїзду ветеранам та капеланам - іногороднім
учасникам проекту (1 група іногородніх громадян у кількості
18 осіб, до Києва і у зворотньому напрямку, на 2 сесії)
Всього за статтею
Оплата харчування ветеранам війни та штатним працівникам
громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання
програми (проекту, заходу)
Харчування
Всього за статтею

12

200

0

Кількість
одиниць,
шт.
36
1
2
320

Вартість за
одиницю,
грн
34
330
2100
12

х

0,00

1224
330
0
3840
5394,00
х

2400
2400,00
х

2400
2400,00
х

0
0
4200
0

1224
330
4200
3840

4200,00
х

9594,00
х

Кількість
одиниць,
шт.
36

Вартість за
одиницю,
грн
198

7128

0

7128

4

769,5

3078

0

3078

Кількість
осіб

Кількість
днів (раз)

18

4

Кількість
осіб

Кількість
днів

23

20

Вартість за
день (раз),
грн
300

Вартість за
день (раз),
грн
60,00

10206,00
х

х

21600

0

21600,00
х

0,00

10206,00
х

21600

0,00

21600,00
х

27600,00

0

27600,00

27600,00

0,00

27600,00

х

11

12

13

Оплата вартості проживання ветеранам війни та штатним
працівникам громадського об’єднання ветеранів (які
залучені до виконання програми (проекту, заходу)
Оплата вартості проживання ветеранам війни та військовим
капеланам - учасникам проекту (1 група іногородніх громадян
у кількості 18 осіб, на 2 сесії по 5 днів кожна сесія)
Всього за статтею

Кількість
осіб

Кількість
днів

18

10

Одноразове навчання працівника громадського
об’єднання, відповідального за підготовку та проведення
тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт
і послуг за тендерною процедурою
Всього за статтею
Інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації
програми (проекту, заходу) (перелік витрат)
Оплата послуг з особистісного психосоціального
консультування кожного учасника (36) двічі (на початку
проекту і в кінці проекту)

Кількість
осіб

Посібник "Соціально-психологічний супровід ветерена" для
кожного учасника
Фотозйомка тренінгів (2 дня зйомки на 2 групи по 2 сесії),
круглих 2 столів
Відеозймка тренінгів та круглих столів, виготовлення
відеосюжетів
SMM проекту (представлення у соціальних мережах)
упродовж 10 місяців
PR (зв'язки з громадскістю проекту) упродовж 10 місяців

Вартість за
день (раз),
грн
370

Кількість
днів

х

66600

0

66600

0,00
х

66600,00

Вартість за
день, грн

х

Кількість
одиниць
72

Вартість за
одиницю,
грн
800

х

х

х

57600

0

57600

80

1200

96000

0

96000

10

900

9000

0

9000

10

1900

19000

0

19000

10

6400

64000

0

64000

10

6400

64000

0

0,00

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення

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”
Всього за статтею

Кількість
одиниць

Оплата комунальних послуг у межах середніх норм
споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання
провадить свою статутну діяльність (розписати за видами)

Кількість
спожитих
послуг
(Гкал/міс.,

Кількість м²

Вартість
оренди за
м², грн

147000,00
х

Тариф, грн

х

64000
309600,00

0,00

147000,00
х

0,00

0,00

х

0

0,00

0,00
х

0,00
Кількість
місяців

х

0,00

309600,00

2

Всього за статтею

х

66600,00

Всього за статтею

2

х

х

0,00

0

3

4
5

Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не
більше трьох штатних працівників у розмірі не більше
середньої заробітної плати по Україні за минулий рік
Керівник проекту
Менеджер проекту
Бухгалтер
Всього за статтею
Нарахування

Посадовий
оклад за
місяць
(день), грн
4 500
4 500
2 950

Інші
виплати за
місяць
(день), грн

Сума

х

Всього за статтею

119 500,00

Придбання канцелярських товарів

Кількість
одиниць,
шт.
2

Придбання канцелярських товарів, а саме: папір А4; файли 1
уп; ручки 5 шт; папки 5 шт; скоби; конверти)

Кількість
відпрацьованих
місяців
(днів)
10
10
10

Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки
Оплата послуг обслуговування оргтехніки

Відсоток
0,22

26290,00

Вартість за
одиницю,
грн
475

Кількість
одиниць
(хв., шт.)
1

Вартість за
одиницю,
грн
260

Оплата послуг з придбання та використання програм
бухгалтерського обліку

Вартість за
надану

Всього за статтею

26290,00

х

х

х

950

0

950
0,00

950,00

х

х

х

260,00

0

260,00

х

0,00
х

0

Керівник або уповноважена особа громадського об'єднання

45000
45000
29500
119500,00
х
0,00

260,00
Кількість
наданих

х

0
0
0
х
х

950,00

Всього за статтею
7

х

45000
45000
29500
119500,00
х

Всього за статтею
6

х

260,00
х

0

Ворона П.В.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

0

МЕМОРАНДУМ
про взаємодію
між Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
та Громадською організацією «Всеукраїнська спілка ветеранів
«Братерство батальйону «Фенікс»
м. Київ

від 10 вересня 2019 року

Цей меморандум про співробітництво між Інститутом підготовки
кадрів Державної служби зайнятості України (далі – ІПК ДСЗУ), в особі
ректорки Войтович Радмили Василівни, яка діє на підставі Статуту ІПК
ДСЗУ, з однієї сторони, та Громадською організацією «Всеукраїнська
спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс», в особі керівника
Ворони Петра Васильовича, яка діє на підставі Статуту, (далі – Сторони,
окремо – Сторона), укладено про наступне:
1. Мета та предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є взаємодія Сторін у напрямі
забезпечення навчання ветеранів учасників антитерористичної операції
(АТО) та учасників Операції об'єднаних сил (ООС).
1.2. Предметом Меморандуму є взаємодія Сторін у напрямі проведенні
спільних навчальних, інформаційних та профорієнтаційних заходів, зокрема
робочих зустрічей, нарад, навчальних семінарів, тренінгів, форумів,
«круглих столів», спрямованих на створення сприятливих умов для
навчання учасників АТО/ООС, їх соціальній адаптації в суспільство.
2. Напрями та заходи взаємодії
Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про
діяльність у наступних напрямах:
проведення спільних заходів, зокрема, робочих зустрічей, нарад,
навчальних семінарів, тренінгів, форумів, «круглих столів», ділових
зустрічей та спільних інформаційних кампаній (прес-конференцій,
публікацій);
залучення учасників АТО/ООС, які успішно пройшли навчання у ІПК
ДСЗУ, до участі у проведенні спільних заходів, для поширення власного
досвіду повернення у сіспільство через навчання;
залучення ветеранів у проведенні спільних заходів, з метою
популяризації та формування мотивації в учасників АТО/ООС змінюватися
через навчання;
розміщення на офіційних інтернет-сторінках Сторін інформації, зміст
якої може становити спільний інтерес.

3. Організація взаємодії
3.1. Сторони взаємодіють щодо питань виконання пунктів даного
Меморандуму через уповноважених представників, які делегуються для
вирішення поточних питань та організації проведення спільних заходів.
3.2. Уповноважені представники Сторін забезпечують обмін
інформацією, необхідною для реалізації Меморандуму, відповідно до вимог
Закону України «Про захист персональних даних» на паперових носіях та в
електронному вигляді.
3.3. Сторони мають право на розповсюдження спільно підготовлених
матеріалів, за умови обов'язкового посилання на авторство обох Сторін.
4. Зобов'язання
4.1. З метою реалізації напрямів цього Меморандуму Сторони
зобов'язуються:
надавати необхідну для виконання спільних завдань інформацію;
зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході реалізації
Меморандуму;
утримуватися від дій, що можуть заподіяти моральну, економічну чи
іншу шкоду іншій Стороні.
4.2. Перелік зобов'язань не є виключним. Сторони домовились, що
можуть брати на себе інші зобов'язання, які будуть необхідними для
ефективної реалізації цього Меморандуму.
4.3. Меморандум не накладає ніяких фінансових чи майнових
зобов'язань Сторін одна перед одною та відносно третіх осіб.
5. Порядок розв'язання спорів
5.1. У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо виконання
положень цього Меморандуму, Сторони погоджуються вжити всіх можливих
заходів для вирішення цих питань шляхом переговорів та консультацій між
ними.
5.2. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було
розпочато на підставі Меморандуму й не завершено протягом строку дії,
продовжуються і завершуються, згідно з умовами, що були раніше узгоджені
Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.
6. Підтвердження та запевнення
Сторони підтверджують, що:
вони створені й існують відповідно до законодавства України та мають
право укладати цей Меморандум;

Я,_____Ворона Петро Васильович ____________________,
(ім’я, прізвище)

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, надаю згоду
Міністерству у справах ветеранів України на збір, обробку, оприлюднення та
використання поданих у конкурсній документації даних.
Зобов’язуюсь при зміні даних надавати у коротший термін відповідальній
особі експертної групи взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів
Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана
уточнену інформацію.
З положеннями Закону України “Про захист персональних даних”
ознайомлений.

“ 05 ” листопада 2020 р. _______________ ____Ворона П.В.____________
(підпис)

(ім’я, прізвище)

Я,_____Пріб Гліб Анатолійович _______________________,
(ім’я, прізвище)

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, надаю згоду
Міністерству у справах ветеранів України на збір, обробку, оприлюднення та
використання поданих у конкурсній документації даних.
Зобов’язуюсь при зміні даних надавати у коротший термін відповідальній
особі експертної групи взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів
Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана
уточнену інформацію.
З положеннями Закону України “Про захист персональних даних”
ознайомлений.

“ 05 ” листопада 2020 р. _______________ ____Пріб Г.А.____________
(підпис)

(ім’я, прізвище)

