
 

 

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 

ветеранів АТО «Честь і 

гідність» 

Назва програми (проекту, заходу) Науково-практична 

конференція "Інклюзивна 

освіта та супровід навчання і 

виховання — основа інтеграції в 

суспільство ветеранів АТО/ООС 

та людей з особливими 

потребами" 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого 

спрямовано програму (проект, захід) 

(зазначити словами тільки одне спрямування) 

5. Соцiальна адаптацiя 

вeтepaнів. Розвиток фiзичної 

культури i спорту серед 

Beтepaнiв та членiв їx сiмей 
 

Забезпечення загальнодержавного рівня 

виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Забезпечено участь учасників 

з  21 області та м. Києва 
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Загальна сума кошторису витрат з 

урахуванням співфінансування 

(загальна сума програми (проекту, заходу) 

разом з адміністративними витратами) 

919 280,00 грн. 

Загальна сума витрат на реалізацію 

(виконання) програми (проекту, заходу) з 

урахуванням співфінансування  

(без адміністративних витрат) 

919 280,00 грн. 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на реалізацію (виконання) програми 

(проекту, заходу)  

779 280,00 грн. 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на адміністративні витрати  

(не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки) 

0,00 грн. 

Участь громадського об’єднання у 

співфінансуванні програми (проекту, заходу) 

(в розмірі не менш як 15 відсотків 

необхідного обсягу фінансування) 

140 000,00 грн. 

Строк реалізації програми (проекту, заходу) Лютий - листопад 2021року 

Прізвище та ім’я керівника громадського 

об’єднання, місцезнаходження об’єднання, 

телефон, факс, e-mail 

МОРОКО ВАЛЕРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ, 

69076 м. Запоріжжя, Хортицький 

район, вул. Новгородська, буд. 11, 

кв. 91 

0991778636, 

 morokanez@ukr.net 

Прізвище, ім’я та посада керівника програми 

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

МОРОКО ВАЛЕРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ, 

69076 м. Запоріжжя, Хортицький 

район, вул. Новгородська, буд. 11, 

кв. 91 
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0991778636, 

 morokanez@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 _______________ 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                                                                                         Валерій Мороко 
(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої 

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

«16» листопада 2020р. 

 

 

 

Державний секретар                    Л. ДАРАГАН 



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) Науково-практична конференція "Інклюзивна освіта та 

супровід навчання і виховання — основа інтеграції в суспільство ветеранів АТО/ООС 

та людей з особливими потребами". 

Найменування громадського об’єднання  
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АТО «ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ».  
1.Актуальністьпрограми (проекту, заходу) 

Програму «Науково-практична конференція "Інклюзивна освіта та супровід 

навчання і виховання — основа інтеграції в суспільство ветеранів АТО/ООС та людей 

з особливими потребами"» заплановано реалізувати силами Громадської організації 

ветеранів АТО «Честь і гідність», з залученням відомих лекторів, спікерів, коучів та 

модераторів.  

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в європейську спільноту 

гостро ставлять питання забезпечення соціального захисту громадян країни, і особливо тих, 

хто потребує його найбільше, зокрема, це діти з особливими освітніми потребами. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед, з тим що чисельність дітей 

та осіб, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. На сьогодні дітей, які 

потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що 

становить 12% від загальної чисельності дітей у країні. При цьому інклюзивною освітою 

охоплено 5,0% дітей з особливими потребами: станом на 1.09.2014 р. дошкільні навчальні 

заклади відвідували 7 950 дітей з особливими потребами; у навчальних закладах для 

здобуття повної загальної середньої освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують корекції 

фізичного та(або) розумового розвитку. Таким чином, 95,0% дітей з особливими потребами 

навчаються в умовах спеціальних навчальних закладів, або не отримують освіту взагалі. 

Тому пошук підходів до активізації розвитку інклюзивної освіти є важливим державним 

питанням. Вивчення питання доступності вищої освіти для абітурієнтів з числа ветеранів 

АТО/ООС, з них людей з особливими потребами потребує ґрунтовного вивчення. На часі й 

проблема напрацювання відповідного інстументарію для впровадження інклюзивної освіти 

для ветеренів АТО/ООС та членів їх родин, а особливо дітей з особливими потребами. 
 

Охоплення цільової аудиторії - науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних 

вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, представники громадських 

організацій, органів державного управління та усі зацікавлені особи (100 осіб), з них 

представники осіб з особливими потребами у кількості 30 осіб з усіх регіонів України, 

ветеранів АТО/ООС у кількості 25-30 осіб., 150 осіб з числа ветеранських організацій з усіх 

регіонів України.  

 

Одночасно, під час всієї реалізації проекту триватиме інформаційна компанія, яка 

передбачатиме:  

- Виготовлення та розповсюдження в усіх регіонах України інформаційного видання (збірка 

матеріалів конференції  «Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи». 

Сформовано резолюцію конференції із конкретними пропозиціями. Сформовано та 

поширено добірку документів, законів, що стосуються питання інклюзії (.pdf). 

Загальний обсяг охвату цільової аудиторії  (очно і заочно) щонайменше 4 000 осіб.  



 
 Все це сприятиме формуванню у суспільстві атмосфери порозуміння, підтримки, та 

поважного ставлення до осіб та ветеранів АТО/ООС з особливими потребами та членів їх 

родин, що значно підвищить шанси осіб з особливими потребами на освіту та подальше 

працевлаштування. 

 

2. Опис програми (проекту, заходу): 
Програма започаткована з метою створення інструментів для формування 

сприятливих умов для освіти та подальшого працевлаштування ветеранів АТО/ООС, що 

мають особливі потреби.  

 

Проектом передбачається 2 основних методи вирішення проблеми, а саме науковий та 

інформаційно-просвітницький.  

Науковий етап передбачатиме:  

- Проведення 2-денної науково-практичної конференції за участі провідних науковців 

України (очна участь на базі КНУ імені Тараса Шевченка) та закордонних фахівців (скайп-

конференція, zoom-конференція). Паралельно під час роботи конференції буде 

здійснюватися стрім на ютюб канал. У ході конференції передбачено проведення пленарного 

засідання та робота панельних дискусій за напрямами: 

 світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;  

 концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;  проблеми виховання та розвитку 

соціальної відповідальності сучасної молоді;  

 педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;  

 соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами з исла ветеранів 

АТО/ООС до навчання в умовах інклюзії;  

 проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;  

 інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;  

 правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;  

 проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації учасників АТО з особливими 

потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

 

 Менторська підтримка учасників, моніторинг та аналіз впровадження результатів 

обговорення. Під час даного етапу учасники отримуватимуть професійні консультації від 

спікерів та партнерів проекту.   

 Одночасно, під час всієї реалізації проекту триватиме інформаційна компанія, яка 

передбачатиме:  

- Виготовлення та розповсюдження в усіх регіонах України інформаційного видання (збірка 

матеріалів конференції  «Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи». 

Сформовано резолюцію конференції із конкретними пропозиціями. Сформовано та 

поширено добірку документів, законів, що стосуються питання інклюзії (.pdf). 

 Все це сприятиме формуванню у суспільстві атмосфери порозуміння, підтримки, та 

поважного ставлення до осіб та ветеранів АТО/ООС з особливими потребами та членів їх 

родин, що значно підвищить шанси осіб з особливими потребами на освіту та подальше 

працевлаштування. 

Реєстрація учасників заходу буде доступна як шляхом подачі електронної заявки, так 

і у телефонному режимі чи он-лайн реєстрацію через Гуглформу.  

 

За умови продовження пандемії та погіршення епідситуації всі заходи проекту будуть 

проведені в он лайн -форматі на платформі ZOOM, MEET. 

 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект:  

 Соцiальна адаптацiя вeтepaнів. Розвиток фiзичної культури i спорту серед вeтepaнiв та 

членiв їx сiмей  

 

Мета проекту:  



 
 Проведення iнформацiйно-просвiтницького заходу з метою роз'яснення важливостi 

проходження психологiчної реабiлiтацii та соцiальної адаптацii учасниками АТО/ООС та 

членами їx сiмей. Метою конференції є інтеграція зусиль науковців, освітян, представників 

громадських організацій та усіх зацікавлених осіб щодо обговорення та розв’язання кола 

проблем, які виникають на шляху впровадження та розвитку в Україні інклюзивного 

освітнього середовища. 

Пріоритетні завдання, на розв’язання яких створено проект:  

 координація зусиль профільних фахівців освітніх закладів та громадських організацій у 

сфері надання компетентної допомоги в освіті ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей , що 

мають особливі потреби; 

 забезпечення навчальних закладів (ВНЗ, профтехучилища, коледжі та ін.) знаннями та 

вміннями, які сприяють розвитку інклюзивної практики, досягненню успіху ветеранів 

АТО/ООС та членів їх сімей, що мають особливіпотреби у навчанні; 

 сприяння змінам у системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів щодо 

ефективному запровадженню інклюзії; 

 проведення моніторингу стану доступності освіти для людей з особливими потребами, 

аналіз проблематики та визначення перспектив розвитку інклюзивної освіти в Україні; 

 налагодження комунікаційних ресурсів, щодо висвітлення можливостей впровадження 

інклюзивного навчання, забезпечення архітектурної доступності навчальних закладів, 

створення інклюзивних ресурсних центрів, ознайомлення з інноваційним міжнародним та 

вітчизняним досвідом організації інклюзивного навчання для активізації втілення 

отриманих знань у повсякденне життя; 

 ведення просвітницької діяльності з питань, які торкаються всіх сфер «інклюзії», 

формування свідомості всіх верств суспільства щодо сутності інклюзії та ставлення до неї 

як соціального явища. 

 

План виконання проекту: 

Етапи реалізації 
Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк 

реалізації 

етапу 

Відповідальний 

виконавець (прізвище 

та ініціали, посада) 

1 2 3 4 

Організаційно - 

підготовчий етап  

Проведення переговорів з 

контрагентами щодо надання 

послуг з проживання та 

харчування , виготовлення 

необхідних матеріалів, закупівлі 

канцтоварів тощо.  

Розробка матеріалів 

конференції.  

Вирішення соціально-побутових 

потреб учасників.  

Розробка матеріалів інформ. 

компанії, тощо  

Лютий -

вересень 

2021 р. 

МОРОКО ВАЛЕРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Безпосереднє 

забезпечення 

проведення 

конференції 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

15 жовтня 2021 року  

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення 

учасників  

9.00 – 10.00 – реєстрація 

учасників  

10.00 – 10.30 – відкриття 

конференції  

Жовтень 

2021 року 

Валентина Телеуця,  

Олена Івановська 

Оксана Оверчук 

Філіп'єва Юлія 

Задорожна Олена 

Топалова Олеся 

Подоліна Тетяна 

Заярнюк Олексій 

 



 
10.30 – 12.00 – пленарне 

засідання  

12.00 – 12.30 – брейк-кава  

12.30 – 14.00 – робота 

практичних майстер-класів 14.00 

– 15.00 – перерва на обід  

15.00 – 16.30 – робота 

практичних майстер-класів 

  

16 жовтня 2021 року  

10.00 – 12.00 – робота в секціях  

12.00 – 13.00 – обговорення 

результатів конференції, обмін 

практичним досвідом, 

напрацювання програми 

спільних дій учасників, 

представників ГО регіону. 

Вручення сертифікатів  

13.00 – 16.00 – екскурсія 

історичними місцями 16.00 – 

20.00 – від’їзд учасників 

Менторська 

підтримка 

учасників, 

моніторинг та 

аналіз 

впровадження 

результатів 

обговорення  

 

Під час даного етапу 

учасники отримуватимуть 

професійні консультації від 

спікерів та партнерів 

проекту.  

20 – 30 

серпня 

2021 року 

(м. Київ) 

20 – 30 

вересня 

2021 року 

(м. 

Запоріжжя) 

Валентина Телеуця,  

Олена Івановська 

Оксана Оверчук 

Філіп'єва Юлія 

Задорожна Олена 

Топалова Олеся 

Подоліна Тетяна 

Заярнюк Олексій 

Валерій Мороко 

Запрошені спікери 

Безпосереднє 

забезпечення 

проведення 

інформаційної 

компанії  

 

Висвітлення заходу та 

результатів його 

проведення у ЗМІ, 

соціальних мережах та 

сайтах відповідних 

організацій. 
Виготовлення та 

розповсюдження в усіх регіонах 

України добірку документів, 

законів, що стосуються 

питання інклюзії ( в тому 

числі .pdf), матеріалів 

конференції. 
Надруковано та розповсюджено 

550 примірників інформаційного 

видання «Інклюзивна освіта в 

Україні: проблеми та 

перспективи» 

Березень-

листопад 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

липень-

листопад 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова Тетяна 

Щибря Володимир 

Паславський Андрій 

Валерій Мороко 



 
жовтень-

листопад 

2021 року 

Звіт за отримане 

фінансування 

Підготовка звітних документів 

за отримане бюджетне 

фінансування. 

листопад 

2021 року 

МОРОКО ВАЛЕРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Очікуваний результат  

  

Короткострокові 1. Проведено 2-ну конференцію 

2. Видано збірку матеріалів конференції. 

3. Ухвалено резолюцію за результатами конференції щодо 

подальших дій в сфері інклюзивної освіти. 

4. Сформовано добірку документів, законів, що стосуються 

питання інклюзії (.pdf). 

Довгострокові 1. Здійснено аналіз актуальних проблем соціального захисту 

інвалідів в Україні та виявлено їх причини.  
2. Визначено суб’єкти реалізації політики в цій сфері та сфері 

інклюзивної освіти. 

3. Запропоновано шляхи подолання проблем на рівні різних 

суб’єктів. 

Числові показники 

досягнення 

Взяло участь у заході 100 осіб з усіх регіонів України з числа 

науковців, та зацікавлених сторін; 150 осіб з числа ветеранських 

організацій. 

Надруковано та розповсюджено 1500 примірників інформаційного 

видання «Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи». 

Охоплено інформаційною кампанією 4000 осіб. 

Якісні показники 

досягнення 
 Виявлено «проблемні питання» інклюзивної освіти в Україні. 

 Визначено сфери відповідальності держави та громадянського 

суспільства у сфері освіти осіб з особливими потребами , в тому 

числі й ветеранів АТО/ООС. 

 Налагоджено комунікацію між науковцями та громадянським 

суспільством, що представляють ветеранів АТО/ООС . 

 Обговорено шляхом впровадження системи супроводу навчання 

осіб з особливими потребами на різних рівнях освіти . 

Результати конференції можуть бути опубліковано у збірнику матеріалів конференції. 

Окремі ґрунтовні дослідження, що відповідають зазначеним вимогам можуть бути 

надруковані у колективній монографії.  

Даний проект буде продовжено за допомогою залучення до його реалізації волонтерських 

організацій та служби зайнятості. Також учасники конференції, які отримають  відповідний 

досвід під час навчання за допомоги та консультації спікерів будуть ділитись отриманими 

навичками із зацікавленими особами на місцях. 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано програму (проект, захід). 

 Науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 

закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, представники громадських організацій, органів 

державного управління та усі зацікавлені особи (100 осіб), з них представники осіб з 

особливими потребами у кількості 30 осіб з усіх регіонів України, ветеранів АТО/ООС у 



 
кількості 25-30 осіб.  Представники ветеранської спільноти у кількості 150 осіб з 2/3 регіонів 

України, які під час служби отримали поранення; прагнуть переглянути своє професійне 

спрямування на майбутнє, підвищити рівень освіти, здобути іншу кваліфікацію. 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації 

програми (проекту, заходу) (зазначаються назви засобів масової 

інформації, строки та методи інформування громадськості). 

 Отриманий досвід та результати проекту поширюватимуться шляхом розміщення 

інформації у друкованих та онлайн ЗМІ,  а також у регіональних ЗМІ шляхом публікації 

прес-анонсів, пост-релізів та запрошення представників ЗМІ на відкриття заходу; електронні 

поштові розсилки; розміщення постів в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube); використання інформування через чат боти в месенджерах (Telegram, Viber, 

WhatsApp); розповсюдження друкованої продукції; особисті зустрічі; зовнішні рекламні 

ресурси (оголошення, білборди, флаєри, афіші, тощо). 

 Публічні онлайн та офлайн презентації. 

 Окрім того інформація поширюватиметься у інформаційному виданні виготовленому 

під час реалізації проекту, на сторінках організації-заявника, та на відповідних інтернет 

порталах для ветеранів і громадських об’єднань. 

 Окрім того інформація поширюватиметься на сторінках організації-заявника та на 

відповідних інтернет порталах для інвалідів і громадських об’єднань. На сайті КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

Організації, які планується залучити до участі у реалізації програми 

(проекту, заходу) (адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади, 

спосіб участі, які заходи в рамках програми (проекту, заходу) виконує, які 

ресурси надає для реалізації). 

Підготовку та проведення заходу організація-заявник планує здійснити власними силами. 

 

Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації 

програми (проекту, заходу)? 

15,23% від загальної вартості проекту або 140 000,00 грн., необхідних коштів очікується 

отримати за рахунок власних грошей організації (членських внесків, власних коштів 

учасників та негрошового внеску організації). 

84,77% від загальної вартості проекту або 779 280,00 грн. – кошти державного бюджету.  

Кошторис витрат на фінансову підтримку громадського об’єднання для реалізації 

проекту на загальну суму 919 280,00 гривень додається. 

3. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі й тих, що 

залучатимуться з інших джерел або за рахунок власного внеску 

громадського об’єднання) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та 

послуги, особливостей програми (проекту, заходу)та принципу економного 

витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх 

використання 

 Для підготовки та проведення заходу на високому професійному рівні 

потрібно здійснити оплату таких послуг: 

1. Оплата послуг залучених спеціалістів (фотографа, верстальника, коректора, 

дизайнера, членів команди та тренерів). Кількість годин реалізації послуги та 

вартість години роботи зазначені з урахуванням попередньої договірної 

домовленості зі спікерами. У відкритому доступі, в інтернеті, немає інформації 



 
щодо вартості послуг спікерів саме з зазначеної тематики, але можна легко знайти 

інформацію щодо вартості участі у відповідних заходах. Тому для оплати праці 

спікерів було обрано середню вартість подібної послуги.   

За попередньою домовленістю з фотографом вартість його послуг була знижена до 

цін менших за середню вартість відповідних послуг.  У рамках проекту фотограф 

працюватиме на всіх заходах. Виготовлений матеріал використовуватиметься при 

проведені інформаційної компанії. 

Послуги верстальника, коректора та виготовлення інфографіки 

використовуватимуться для створення якісного контенту та наповнення 

інформаційного видання, яке розповсюджуватиметься в рамках проекту. Вартість 

послуг зазначених спеціалістів знижено на 10% від ринкової. 

2. Оренда  нерухомого майна (надання у використання приміщення на базі КНУ 

імені Тараса Шевченка). Оскільки керівником проекту залучено докторанта КНУ 

імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук, доцента Телеуцю В.В., то 

приміщення буде надаватись на пільгових умовах. 

3. Оплата транспортних послуг. Під час проведення заходу плануються виїзні сесії. 

Вартість транспортних послуг вказана з урахуванням вартості переміщення як по 

місту так і за його межами. 

4. Оплата послуг з оренди технічного обладнання. В даній статті передбачаються 

витрати на оренду звукової та мультимедійної апаратури, а також технічного 

обладнання для здійснення для закордонних фахівців скайп-конференції, zoom-

конференції, та обладнання для здійснення стрім на ютюб канал. Звукове та 

мультимедійне обладнання надаватиметься постійним технічним партнером 

організації-заявника, який є власником обладнання і може надати знижку 10%.  

5. Оплата поліграфічних послуг. За результатами заходу планується видання  

матеріалів конференції «Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи», 

яке буде розповсюджено серед учасників заходу та ін. Завдяки залученню 

постійних партнерів до виготовлення друкованого видання, організація мала змогу 

домовитись за знижку у розмірі 15% від середньоринкової вартості.  

Матеріали конференції - це розроблені спікерами та учасниками панельних 

дискусій матеріали, які учасники використовуватимуть як під час конференції, так і 

після її закінчення, вони містять весь науковий, методичний, навчальний матеріал 

конференції.  Дані матеріали сприятимуть кращому розумінню учасниками 

теоретичного матеріалу та допомагатимуть їм у подальшому використанні 

отриманих знань та навичок. 

Окрім цього будуть виготовлені промоційні матеріали – футболки, бейсболки з 

логотипом заходу, а також флешки з інформацією та  логотипом  для учасників, 

лекторів та організаторів заходу. 

6. Придбання канцелярських товарів. Для проведення заходу необхідно придбати 

канцелярські набори для учасників та  канцелярські набори для проведення 

конференції та семінару. Ціни на канцтовари вказані з урахуванням середньої вартості 

канцелярських товарів в Україні. 

7. Проїзд немісцевих учасників, лекторів та членів організаційно-

адміністративної групи до місця проведення науково-практичної конференції 

та у зворотному напрямку.  Вартість проїзду зазначено з розрахунку середньої 

вартості проїзду у відповідних напрямах. 

8. Харчування учасників, спікерів (лекторів) та членів організаційно-

адміністративної групи до місця проведення конференції. Зазначена стаття 

внесена до кошторису у межах допустимих норм.  

9. Проживання учасників, спікерів (лекторів) та членів організаційно-

адміністративної групи до місця проведення конференції. Вартість вартості 

проживання вказана виходячи з норм установлених П КМУ від 02.02.2011 р.№98 

«Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців. а також інших 

осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 



 
організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних 

коштів». 

10. Інші витрати, а саме: SMM-послуги, Розробка сайту заходу, забезпечення 

онлайн платформи та зум-конференції, Наповнення та підтримка (супровід) 

роботи сайту заходу та онлайн платформи та зум-конференції.  Завдяки тому, 

що організація-заявник постійно співпрацює із надійними партнерами, зазначені 

послуги будуть надаватись із 10% знижкою. 

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення 

громадського об’єднання, що буде використано для реалізації програми 

(проекту, заходу)(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться 

громадським об’єднанням) 
- 3 ноут-буки, 1 принтер, 1 ксерокс, 1 сканер, всі необхідні меблі у достатній кількості, 2 

телефони  

 Кадрове забезпечення: 10 волонтерів, 1 фотограф, 1 відео-оператор, верстальник, 

дизайнер, менеджер, менеджер по зв’язкам з громадськістю.  

Основні виконавці проекту: 

Найменування 

установи, 

організації, 

підприємства, 

громадського 

об’єднання - 

партнера 

Прізвище, імя, по 

батькові, посада, 

члена команди 

Форма участі та 

обов’язки у межах 

реалізації заходу 

(програми) 

Додаткова інформація 

1 2 3 4 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

Морока Валерій – 

Голова 

організації-

заявника, керівник 

проекту 

Проведення 

переговорів з 

контрагентами 

щодо надання 

послуг з 

проживання та 

харчування, 

виготовлення 

необхідних 

матеріалів, 

закупівлі 

канцтоварів тощо. 

Підписання угод. 

Здійснення 

фінансування. 

Підготовка 

звітних 

документів. 

Досвід роботи у соціальній 

сфері (роботи з ветеранами) 

понад 5 років. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Телеуця 

Валентина -  

науковий керівник 

Розробка 

концепції 

конференції, 

наукових та 

методичних 

матеріалів. 

Проведення 

конференції. 

Моніторинг 

Кандидат філологічних наук, 

доцент. Автор понад 80 

наукових праць, з них 7 в 

наукометричних виданнях. 

Досвід роботи у сфері освіти 

та  культури  більше 30 років. 

Організація різноманітних 

заходів різного рівня. 

Розробник авторського курсу 



 
виконання 

завдань проекту. 

“Етнографія та фольклор 

Подунав’я”, автор 

навчального посібника 

«Історія української 

культури»; автор посібника 

«Народнопоетична творчість 

Подунав’я:  

проблеми регіональної 

специфіки» з грифом МОН; 

написання Звіту-доповіді 

ЮНЕСКО про виконання 

Конвенції і про теперішній стан 

елементів, які включені до 

Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної 

спадщини людства;  

керівник та виконавець 

проекту «Створення 

віртуального музею 

нематеріальної культурної 

спадщини». 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Жукова Тетяна -  

менеджер проекту, 

інформаційний 

менеджер 

Розробка 

матеріалів 

інформ. компанії. 

Висвітлення 

заходу та 

результатів його 

проведення у ЗМІ, 

соціальних 

мережах та 

сайтах. 

Досвід роботи за напрямом -  

17 років. Організація 

різноманітних заходів різного 

рівня. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Паславський 

Андрій  Член 

організаційно-

адміністративної 

групи проекту 

Інформаційний 

менеджер 

проекту. 

Висвітлення 

заходу та 

результатів його 

проведення у ЗМІ, 

соціальних 

мережах та 

сайтах. 

Підготовка 

планових та 

звітних 

документів. 

Досвід роботи у сфері освіти 

та культури  більше 8 років. 

Організація різноманітних 

заходів різного рівня. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Щибря Володимир  

- Член 

організаційно-

адміністративної 

групи проекту 

Вирішення 

соціально-

побутових потреб 

учасників. 

Висвітлення 

заходу та 

результатів його 

проведення у ЗМІ, 

соціальних 

Кандидат історичних наук, 

завідувач лабораторії КНУ 

імені Тараса Шевченка. 

Досвід роботи у сфері освіти 

та культури більше 10 років. 

Організація різноманітних 

заходів різного рівня. 



 
мережах та 

сайтах. 

 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Оверчук Оксана - 

Член 

організаційно-

адміністративної 

групи проекту 

Адміністративна 

робота. 

Формування 

списків. Зустріч 

учасників. 

Реєстрація 

учасників 

конференції. 

Кандидат філологічних наук. 

Досвід роботи у сфері освіти 

та культури більше 20 років. 

Організація різноманітних 

заходів різного рівня. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Івановська Олена- 

спікер проекту 

 

Розробка 

матеріалів 

конференції. 

Участь в 

панельній 

дискусії 

 

Доктор філологічних 

наук,професор. Автор понад 

50 друкованих праць. Досвід 

роботи у сфері освіти та 

культури більше 28 років. 

Організація різноманітних 

заходів різного рівня. Член 

Експертної ради при 

Міністерстві культури та 

інформаційної політики, 

польовик дослідник. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Філіп'єва Юлія - 

спікер проекту 

 

Розробка 

матеріалів 

конференції. 

Участь в 

панельній 

дискусії 

 

менеджер проєкту Craft it!, 

експерт Українського 

культурного фонду, член 

Асоціації «Culture & 

Creativity». 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Задорожна Олена 

 спікер проекту 

 

Розробка 

матеріалів 

конференції. 

Участь в 

панельній 

дискусії 

 

Комунікаційний менеджер 

Craft it!, комунікаційний, 

адвокаційний координатор 

проєкту "Діалог задля 

вирішення конфлікту» 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Топалова Олеся 

Іллівна  спікер 

проекту 

 

Розробка 

матеріалів 

конференції. 

Участь в 

панельній 

дискусії 

 

Старший викладач кафедри 

туризму, соціально-економічної 

географії та краєзнавства, 

виконує обов’язки заступника 

декана природничо-

географічного факультету 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького, 

кандидат географічних наук; 

голова громадської організації 

«Дельта» (розробка 

спеціальних програм з 

туризму для осіб інвалідністю, 

адаптивне скелелазання); 

автор проекту Навчально-

відновлювального стенду 

тренажеру «Скеля-1»; автор 



 
проекту інклюзивних 

велоекскурсій за туристсько-

реабілітаційним маршрутом 

«Степова пектораль»; 

ініціатор та соорганізатор ТЕД 

конференція: яким були 

туризму на Мелітопольщині. 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Подоліна Тетяна 

Петрівна  спікер 

проекту 

Розробка матеріалів 

конференції. Участь 

в панельній дискусії 

 

Вчитель-логопед вищої 

категорії, старший вчитель КЗ 

“Денишівський навчально-

реабілітаційний центр”. 

Автор дослідження 

«Використання модифікованих 

таблиць поппельрейтера як один 

із інноваційних методів 

корекційної роботи». 

Громадська 

організація 

ветеранів АТО 

«Честь і гідність» 

(залучений 

фахівець) 

Заярнюк Олексій 

Васильович  

спікер проекту 

 

Розробка матеріалів 

конференції. Участь 

в панельній дискусії 

 

Кандидат економічних наук, 

доцент Кіровоградського 

національного технічного 

університету, факультет 

економіки та менеджменту.  

Автор понад 35 наукових праць, 

серед них, аналітика 

зарубіжного досвіду сприяння 

працевлаштування інвалідів; 

розробка «Інклюзивна освіта в 

Україні: проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

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

реалізувати програму (проект, захід)(за наявності)________________________ 
 

    

Голова                                                                                         Валерій Мороко 
(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої 

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

«16» листопада 2020р. 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=4819092501386862832
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=4819092501386862832
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=4819092501386862832


№ 

з/

п

Стаття витрат Сума 

коштів 

держав-

ного 

бюджету, 

грн

Власний 

внесок 

організації

, грн

Загальна 

сума 

коштів, 

грн

1 2 3 4 5 6 7 8

779 280 140 000 919 280
1 779 280 140 000

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))

Кількість 

залучених 

осіб

Кількість 

лекцій обо 

годин

Оплата за 

лекцію або 

годину, грн

х х х

Оплата послуг фотографа 2 20 400 0 16 000 16000

Послуги з виготовлення 

інформаційного видання  та 

брошур, а саме послуги  

верстальника

1 60 450 0 27 000 27 000

Послуги з виготовлення 

інформаційного видання  та 

брошур, а саме послуги 

коректора

1 50 400 0 20 000 20 000

Послуги з виготовлення 

інформаційного видання  та 

брошур, а саме послуги з 

виготовлення інфографіки

1 60 300 0 18 000 18 000

Забезпечення послуг лекторів 

(5 осіб х 2 дні)

5 2 4980 49 800 0 49 800

Забезпечення послуг 

запрошених фахівців (5 осіб х 

2 дні)

5 2 4980 49 800 49 800

Всього за статтею 99 600 81 000 180 600

Оренда приміщень, територій, 

споруд, де проводиться захід 

(чи плата за їх користування 

(назва, м²))

Кількість 

одиниць

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди

Вартість 

оренди за 

день 

(годину), 

грн

х х х

Надання у використання 

приміщення на базі КНУ імені 

Тараса Шевченка (2 дні по 10 

год.)

1 20 2000 40 000 40000

Всього за статтею 40 000 40 000

Художнє та технічне 

оформлення місць реалізації 

програми (проекту, заходу)

Кількість 

одиниць

Кількість 

годин 

(днів)

Вартість за 

годину 

(день), грн

х х х

… 0

Всього за статтею 0

Оплата транспортних послуг (у 

тому числі оренда 

транспортних засобів) (із 

зазначенням виду 

транспортного засобу)

Кількість 

одиниць

Кількість 

годин (км, 

днів)

Вартість за 

годину (км, 

днів), грн

х х х

автобус Неоплан для 

обслуговування учасників під 

час виїзних заходів

2 2 7000 28 000 28 000

Всього за статтею 28 000 28 000

Оренда обладнання, оргтехніки 

(чи плата за користування 

ними) (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди

Вартість 

оренди за 

день 

(годину), 

грн

х х х

екран на рамі Draper Cineperm 

(305 см х 229 см) для 

фронтальної та оборотної 

проекції для проведення заходу  

1 6 800 4800 4800

проектор 5 500 ANSI Люменів, 

LCD, Data+Video, WXGA 

(1024х768) для проведення 

заходу 

1 2 1800 3600 3600

4

5

1

2

3

Розрахунок витрат

РАЗОМ витрат за кошторисом

Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)

КОШТОРИС ВИТРАТ

на фінансову підтримку громадського об’єднання для виконання (реалізації) 

програм (проектів, заходів) 

Громадська організація ветеранів АТО «Честь і гідність»
(назва громадського об'єднання)

Науково-практична конференція "Інклюзивна освіта та супровід навчання і виховання — основа 

інтеграції в суспільство ветеранів АТО/ООС та людей з особливими потребами"

(назва проекту)



2

1 2 3 4 5 6 7 8

ноутбук  Аsus X451MA 

(X451MA-VX054D) White для 

проведення заходу 

1 2 330 660 660

звукотехнічна апаратура для 

проведення лекцій (двосмугова 

акустична система "Meyer 

Sound", підсилювач потужності  

CREST10004  4-СН, 

еквалайзер DBX, мікшерний 

пульт ALLEN  HEATH GL , 

МL, радіосистема Handie Pro 

SHURE) для проведення заходу 

1 2 7400 14800 14800

технічне обладнання для 

проведення із залученням 

закордонних фахівців скайп-

конференції, zoom-конференції

1 2 24800 49600 49600

технічне обладнання для 

здійснення стрім на ютюб 

канал

1 2 23000 46000 46000

Всього за статтею 110 400 110 400

5



3

1 2 3 4 5 6 7 8

Послуги зв’язку та поштові 

витрати (перелік)

Кількість 

одиниць 

(хв., шт.)

Вартість за 

одиницю, 

грн

х х х

… 0

Всього за статтею 0

Оплата поліграфічних послуг 

(перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Вартість за 

одиницю, 

грн

х х х

Друк матеріалів тренінгу 

«Інклюзивна освіта в Україні: 

проблеми та перспективи». 

Формат А5,  папір мелований, 

на скобах

2000 90 180 000 180 000

Виготовлення банерів з 

логотипом заходу та логотипом 

організації

3 2 500 7 500 7 500

Тиражування роздаткових 

матеріалів для учасників 

конференції

110 100 11 000 11 000

Виготовлення кольрових 

футболок з логотипом для 

учасників, лекторів та 

організаторів заходу 

110 230 25 300 25 300

Виготовлення кольрових 

бейсболок з логотипом  для 

учасників, лекторів та 

організаторів заходу

110 150 16 500 16 500

Виготовлення флешок з 

інформацією та  логотипом  

для учасників, лекторів та 

організаторів заходу та 

розповсюдження в областях

200 247 49 400 49 400

Всього за статтею 289 700 0 289 700

Придбання канцелярських та 

господарчих товарів (перелік)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Вартість за 

одиницю, 

грн

х х х

канцелярські набори для 

учасників (блокнот, бейдж, 

ручка та папка та ін.)

120 150 18 000 18 000

канцелярські набори для 

тренінгів, необхідні 2 тренерам 

(маркери звичайні 10 шт., 

маркери спиртові 4 шт, папір 

А5, кольоровий папір, скотч, 

папір для фліпчартів)

4 600 2 400 2 400

Придбання фліпчартів 2 1500 3 000 3 000

Всього за статтею 20 400 3 000 23 400

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

проїзд немісцевих учасників, 

лекторів та членів 

організаційно-адміністративної 

групи до місця проведення 

науково-практичної 

конференції та у зворотному 

напрямку 

70 2 400 56 000 56 000

Всього за статтею 56 000 56 000

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 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 

Вартість за 

день (раз), 

грн

х х х

6

7

8

9

10



4

1 2 3 4 5 6 7 8

харчування учасників, лекторів 

та членів організаційно-

адміністративної групи до 

місця проведення семінару-

тренінгу (3 дні)

110 2 60 13 200 13 200

Всього за статтею 13 200 13 200

Оплата вартості проживання  

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 

Вартість за 

день (раз), 

грн

х х х

проживання немісцевих 

учасників, лекторів та членів 

організаційно-адміністративної 

групи до місця проведення 

заходу

70 3 238 49 980 49 980

Всього за статтею 49 980 49 980

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

… 0

Всього за статтею 0

Інші витрати, що обумовлені 

специфікою реалізації 

програми (проекту, 

заходу) (перелік витрат)

Кількість 

одиниць

Вартість за 

одиницю, 

грн

х х х

SMM-послуги ( місяці)
2 22 000 44 000 44 000

Розробка сайту заходу, 

забезпечення онлайн 

платформи та зум-конференції 

(1 послуга)

1 49 000 49 000 49 000

Наповнення та підтримка 

(супровід) роботи сайту заходу 

та онлайн платформи та зум-

конференції (1 послуга)

1 35 000 35 000 35 000

Всього за статтею 128 000 128 000

2 0 0

Всього за статтею 0

В.В.Мороко

7

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-

технічне забезпечення громадського об’єднання для 

виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)*

Голова 

13

10
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Інформація  

про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід реалізації проектів 

протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 

фінансування, джерел фінансування громадського об’єднання, його матеріально-

технічну базу та кадрове забезпечення  

 
 

Громадська організація «Ветерани АТО " Честь та гідність"» (далі - 

Спілка) є неприбутковою, незалежною, самоврядною організацією, яка об’єднує  

громадян на основі спільності інтересів своїх учасників (членів) для реалізації 

мети та завдань, передбачених статутом.  

 Громадська організація створена в листопаді 2015 року з метою 

об’єднання учасників бойових дій російсько-української війни міста Запоріжжя 

та Запорізької області. Мета та завдання - Спілка займається задоволенням та 

захистом законних економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, а також 

патріотичним вихованням дітей та підлітків, підвищенням рівня обізнаності 

дітей та підлітків обласного центру та області з питань історії, культури, 

сьогодення нашої держави.  

На даний час до Спілки входять 10 залучених фахівців, 140 активних 

членів-учасників бойових дій та більше 400 учасників АТО залучаються до 

різного роду заходів. Також до складу членів Спілки входять ветерани АТО з 

обмеженими можливостями,  члени сімей загиблих і померлих учасників АТО, 

які об’єдналися для здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації 

зазначених вище ветеранів та людей з обмеженими можливостями, залучення їх 

до суспільно – корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, для 

захисту законних соціальних, медичних, економічних та інших спільних 

інтересів, вирішення проблем, пов’язаних з участю в антитерористичних 

операціях а також для реалізації своїх прав і свобод усіх вищезазначених осіб.  

Наша організація надає безкоштовні психологічні послуги учасникам 

бойових дій (АТО/ООС), членам їх родин та родинам загиблих бійців. 

В штаті організації працюють кваліфіковані психологи за напрямками: 

 наслідки бойової травми 

 проблеми у відносинах 

 дитячий психолог 

Загалом за 2018-2020 роках проведено 26 заходів, в тому числі 3 

конференції та 9 семінарів і тренінгів.  

Зокрема, спільно з КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний 

читач» ЗОР проведено науково-практичну конференцію з питань соціального 

захисту учасників АТО/ООС. 

До Дня захисника України спільно із Спілкою учасників АТО Мелітополя, 

спортивним клубом «Атамани» та Федерацією кікбоксингу ISKA Ukraine 

організували обласний кубок з кікбоксингу серед дітей. 

Взяли участь у проведенні  дводенного тренінгу «Освіта без бар'єрів. 

Регіональний вимір» для представників спілки громадських об'єднань та 



батьківських колективів з усієї України, на якому зроблено акцент у 

запровадження інклюзивної освіти в регіоні. 

Крім цього, разом з партнерами Всеукраїнською спілкою волонтерів, 

ВМГО «Соціальний вектор», ВМГО «Асоціація інтернів Верховної Ради 

України» проведено 

- Культурно - мистецька акція «Історія прапорів України – княжі, 

козацькі, мілітарні та Державний Прапор», що проходила за підтримки 

Міністерства культури України.  

- «До мети – разом» (програма для осіб з інвалідністю, в т.ч. учасників 

АТО/ООС) (за підтримки Міністерства молоді та спорту України). 

Постійна участь у нарадах та зборах, які проводяться в обласній державній 

адміністрації.  

Джерела фінансування: благодійні та членські внески, кошти 

Державного бюджету (під час реалізації програм). 

Матеріально-технічне забезпечення: загалом організація має необхідну 

офісну оргтехніку (ноутбуки – 3 од., принтери – 1 од., ксерокс (1од.),  сканер  1 

од., всі необхідні меблі у достатній кількості, 2 телефони.  

 

 

   Голова                                                                                         Валерій Мороко 

(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої 

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

«16» листопада 2020р. 

 


