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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 відповідальний спеціаліст Мінветеранів)  

ЗАЯВА 

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

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

фінансов 

 

Найменування громадського об’єднання ГО “ВЕТЕРАНС ХАБ  

ОДЕСА” 

 

Назва програми (проекту, заходу)  “Вчись, працюй, живи. Серія 

профорієнтаційних івент-

фестивалів для ветеранів, 

роботодавців, соціальних 

працівників, навчальних 

закладів” 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого 

спрямована програма (проект, захід) 

(зазначити словами тільки одне спрямування) 

Сприяння працевлаштуванню 

учасників АТО\ООС та 

запровадження ними власної 

справи 

 навчальних семінарів 

Забезпечення загальнодержавного рівня 

програми (проекту, заходу) 

забезпечення участі осіб, з 

більше ніж половини регіонів 

України 

 

Загальна сума кошторису витрат з 

урахуванням співфінансування 

(загальна сума програми (проекту, заходу) 

разом з адміністративними витратами) 

886 836,00 грн 

Загальна сума витрат на реалізацію 656 256,00 грн 
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(виконання) програми (проекту, заходу) з 

урахуванням співфінансування  

(без адміністративних витрат) 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на реалізацію (виконання) програми 

(проекту, заходу)  

614 256 грн 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на адміністративні витрати  

(не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки) 

153 720 грн 

Участь громадського об’єднання у 

співфінансуванні програми (проекту, заходу) 

(в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного 

обсягу фінансування.) 

118 860 грн 

Строк реалізації програми (проекту, заходу) березень-вересень 2021 р.  

(сім місяців) 

Прізвище та ім’я керівника громадського 

об’єднання, місцезнаходження об’єднання, 

телефон, факс, e-mail 

О.О. Голопотелюк 

65020, Одеська обл., місто 

Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26 

+38 097 391 82 42 

sagofont@gmail.com 

Прізвище, ім’я та посада керівника програми 

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

О.О. Голопотелюк,  

Голова Правління 

65020, Одеська обл., місто 

Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26 

+38 097 391 82 42 

sagofont@gmail.com 

 
 

(заповнює учасник конкурсу)  

Цією заявою підтверджую відсутність факту порушення громадським об’єднанням 

вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів. 

 

 

Голова Правління    О.О. Голопотелюк 

(посада керівника громадського 

об’єднання або уповноваженої  

особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

12 листопада 2020 р. 
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ОПИС ПРОЕКТУ 

 

Проект:  “Вчись, працюй, живи. Серія профорієнтаційних івент-фестивалів 

для ветеранів, роботодавців, соціальних працівників, навчальних закладів”. 

Найменування громадського об’єднання:  ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" 

 

1. Актуальність проекту 

З початку російської агресії у 2014 році в Україні знов постале актуальним 

питання реінтеграції ветеранів в суспільство та їх соціалізації та ресоціалізації.  

Однією з найважливіших проблем з якими стикається ветеран це складнощі  

працевлаштування, вони зазвичай поділяються на декілька складових: 

1. Ветерани часто не готові повернутись до робочого місця на якому 

працювали до війни. 

2. ПТСР, психологічна нестабільність, особливості законодавства України, 

призводять до небажання роботодавців працевлаштовувати ветеранів. 

3. Низький рівень заробітку на низькокваліфікованих професій 

погіршують психологічний стан ветерана та його відносини в родині.  

Серед учасників бойових дій, що не мають постійної роботи значно 

підвищується ризик попасти в криміногенне середовище, збільшується 

кількість випадків домашнього насилля в родинах таких ветеранів, 

тощо.  

Програми професійного навчання та профорієнтації в Україні реалізуються 

здебільшого за напрямками Міністерства у справах ветеранів України 

(постанова КМУ № 432), Службою зайнятості України, не державною 

програмою Україна - Норвегія.  

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, приблизний розподіл по 

профорієнтації ветеранів за постановою №432 у 2019 році виглядає наступним 

чином: 

Водій транспортного засобу - 70% 

Тракторист сільськогосподарського профілю - 10% 

Робітничі професії загального профілю - 10% 
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Курси цільового призначення (ІТ, англійська мова, курси підвищення 

кваліфікації) - 10% 

Приблизно аналогічна ситуація і у професійної адаптації за напрямками 

Служби зайнятості України  

Вищенаведені цифри вказують на дуже низький рівень залученості 

ветеранів до навчання на високоваліфіковані та сучасні професії, що є 

вірогідно наслідком низького рівня інформованості самих ветеранів про 

можливості організації навчального процесу та отримання відповідних послуг, 

органів соціального захисту та організацій які надають навчальні послуги.  

 

2. Опис 

 Мета проекту - підвищення рівня профорієнтації та  працевлаштування 

учасників бойових дій, особливо у високооплачуваних професіях, допомога та 

підтримка у відкритті власного бізнесу,. 

 Завдання проекту - проведення у 14-ти регіонах масштабних  

комунікаційних заходів “Вчись, працюй, живи. Серія профорієнтаційних 

івент-фестивалів для ветеранів, роботодавців, соціальних працівників, 

навчальних закладів”, що будуть проходити в великих виставкових центрах із 

залученням широкого кола потенційних роботодавців, організацій що надають 

освітні послуги, ветеранських організацій, представників органів соціального 

захисту, територіальних органів Міністерства у справах ветеранів України, 

Служби зайнятості України, представників проекту Україна Норвегія, інших 

недержавних ініціатив. В рамках таких заходів планується проведення 

широкої роз'яснювальної роботи серед ветеранів, щодо їх можливостей 

працевлаштування, профорієнтації, відкриття власної справи. тощо.  

Безпосередньо на заході учасник бойових дій може визначитись із 

майбутньою професією, вибрати навчальний заклад, отримати консультацію 

щодо оформлення оплати такого навчання, пройти відповідні тестування на 

можливість навчатись за конкретними напрямками, отримати всебічні 

консультації. Заплановане проведення великої кількості воркшопів, 

презентації, інформаційних заходів в масштабах кожного івенту. Всього 
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планується що в масштабах України в заходах приймуть участь не менше 2500 

ветеранів, 200 роботодавців, 200 закладів та організацій що надають освітні 

послуги, 300 представників органів влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Захід планується оформлювати максимально дотримуючись концепції 

створення неформальної атмосфери, сучасності та відкритості. Локації будуть 

відокремлюватись одна від одної різноманітними килимовими покриттями 

різних розмірів, для комфортності будуть використовуватись безкаркасні 

крісла (т.з. “груші”), широке залучення аудіо, відеоапаратури та експонування 

різноманітних інформаційних роликів та фільмі.  

За можливістю прямо на заході будуть організовані майстер-класи з 

конкретних професій (масажист, барбер, програміст, тощо). 

Проектом передбачається організація на заходах харчування учасників 

проекту, інформування учасників проєкту, широкого кола громадськості через 

мережу Facebook, ТВ, радіо, інтернет аудиторію. через мережу органів 

соціального захисту, державних та комунальних закладів та установ, мережу 

громадських організацій ветеранів, тощо.  

План виконання: 

Етапи 

реаліз

ації 

Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк 

реалізації 

етапу 

Відповідальний 

виконавець 

(прізвище та ім’я, 

посада) 

1. Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Одеса, та м. Миколаїв. 

Проведення заходів в даних 

містах (приміщення від 1 тис. кв. 

березень 

перший 

місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 
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м) згідно плану проведення 

кожного заходу, що буде 

розроблений та затверджений 

індивідуально для кожного міста.  

2. Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Дніпро, та м. 

Запоріжжя. Проведення заходів в 

даних містах (приміщення від 1 

тис. кв. м) згідно плану 

проведення кожного заходу, що 

буде розроблений та 

затверджений індивідуально для 

кожного міста.  

квітень 

другий 

місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 

3. Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Тернопіль, та м. Івано 

Франківськ. Проведення заходів в 

даних містах (приміщення від 1 

тис. кв. м) згідно плану 

проведення кожного заходу, що 

буде розроблений та 

затверджений індивідуально для 

кожного міста. 

травень 

      третій  

місяць 

проекту 

 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 
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4. Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Харків, та м. Полтава. 

Проведення заходів в даних 

містах (приміщення від 1 тис. кв. 

м) згідно плану проведення 

кожного заходу, що буде 

розроблений та затверджений 

індивідуально для кожного міста. 

червень  

четвертий 

місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 

5 Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Суми, та м. Чернігів. 

Проведення заходів в даних 

містах (приміщення від 1 тис. кв. 

м) згідно плану проведення 

кожного заходу, що буде 

розроблений та затверджений 

індивідуально для кожного міста. 

липень  

п'ятий місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 

6 Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Луцьк, та м. Львів. 

серпень 

шостий 

місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 
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Проведення заходів в даних 

містах (приміщення від 1 тис. кв. 

м) згідно плану проведення 

кожного заходу, що буде 

розроблений та затверджений 

індивідуально для кожного міста. 

7 Організація інформаційної 

кампанії, інформування цільової 

аудиторії, підбір роботодавців 

учасників заходу, освітніх 

організації, інформування органів 

влади в м. Київ, та м. Житомир. 

Проведення заходів в даних 

містах (приміщення від 1 тис. кв. 

м) згідно плану проведення 

кожного заходу, що буде 

розроблений та затверджений 

індивідуально для кожного міста. 

вересень 

сьомий місяць 

проекту 

Голопотелюк О.О. 

Голова Правління 

 

Цільовою аудиторією, яку охоплює проект є учасники бойових дій, члени 

родин учасників бойових дій, члени родин загиблих, роботодавці, підприємці 

що планують працевлаштовувати ветеранів, організації які надають освітні 

послуги, тощо.  

Передбачається що загалом дані заходи охоплять фактично або 

інформаційно не менше 30 тисяч цільової аудиторії, завдяки проведенню 

заходів не менше 1000 ветеранів підпишуть договори на отримання 

профорієнтаційних послуг та не менше 500 ветеранів отримають нові професії 

та нові робочі місця або/та відкриють власну справу.  

Джерелами фінансування ГО “Ветеранс Хаб Одеса” для реалізації проекту є 

спонсорська допомога та членські внески. 
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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 та тарифів на товари 

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

економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності 

їх використання 

Стаття витрат Розрахунок 

витрат 

Сума 

коштів 

державног

о бюджету, 

грн. 

Власний 

внесок 

організа

ції грн 

Загальн

а сума 

коштів, 

грн 

Оренда великої конференц-

зали. м. Тернопіль 

(Торгівельно-

розважальний центр 

"Подоляни" 1400 кв.м) 

1 день  20 000  20000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Харьків 

(АртЗаводМеханіка) 

1 день 18 000  18000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Івано-Франківськ 

(ПромПрилад. Реновація) 

1 день  7 900  7900 

Оренда великої конференц-

зали. м. Дніпро Коворкінг 

First Wave 

1 день  18 000  18000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Запоріжжя (ВЦ 

"Козак-Палац" 2000 кв.м.) 

1 день  19000  19000 
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Оренда великої конференц-

зали. м. Львів Музейно-

культурний комплекс 

пивної історії 

«ЛЬВІВАРНЯ»" 

1 день   

21000 

 21000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Полтава 

(виставковий Центр 

Полтавського будинку 

культури) 

1 день  12000  12000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Суми (Конгрес - 

центр СумДУ, зал "Нью-

йорк"  

450 грн/год + 4 

холи по 350 

грн/год, 10 годин 

оренди із 

урахуванням 

монтажу та 

демонтажу 

експозицій) 

 

18500  18500 

Оренда великої конференц-

зали. м. Одеса 

(виставковий центр 

"Морвокзал") 

1 день 22700  22700 

Оренда великої конференц-

зали. м. Київ (виставковий 

центр "Акко-

інтернешінал") 

1 день 30000  30000 

Оренда великої конференц- 1 день 16000  16000 
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зали. м. Чернігів 

(Молодіжний Центр) 

Оренда великої конференц-

зали. м. Миколаїв 

(Обласний палац 

Культури) 

1 день 24000  24000 

Оренда конференц-зали 

Житомир (спортивно-

танцювальна зала) 

1 день 4000  4000 

Оренда великої конференц-

зали. м. Луцьк (замок 

Любарта).  

Відшкодування 

витрат 2000 грн + 

40 грн за кожного 

відвідувача (250 

осіб) 

12000  12000 

Оформлення місць заходів  (фотозона банер 

2200*1800) * 4 

одиниці * 1084 грн 

4 336   4336 

Оформлення місць заходів, 

конструкції для фотозони  

4 одиниці  по 3 дні 

на кожен захід = 42 

дні * 100 грн день 

16 800  16800 

Оренда комплекту 

різнокольорових 

килимових покриттів  

розміри 2*2 - 8 од, 

2*3 - 5 од, 3*3 - 5 

од, 3*4 - 4 од. 2000 

грн комплект * 14 

днів 

28 000  28000 

Оренда безкаркасних 

стільців 

50 од, 14 днів,  по 

120 грн 

 84 000  

 

 84000 
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Оренда комплекту з 5-ти 

проєкторів, 5 наборів 

музичної апаратури, 5-ти 

ноутбуків на період 

виконання проєкту 

один набір, 14 

днів, 3000 грн/день 

42000  42000 

Проїзд штатних 

працівників громадського 

об'єднання для реалізації 

проєкту  

(13 регіонів, 2 

особи в обидві 

кінці) по  450 

грн/квиток 

23 400   23400 

Проїзд учасників заходів з 

районів області в обласні 

центри  

по 15 осіб в 

кожному регіоні по 

80 грн в обидві 

сторони всього 210 

осіб 

33 600   33600 

Харчування учасників 

заходів  

150 осіб по 1 дню, 

14 регіонів * 60 

грн 

126 000  126000 

Харчування штатних 

працівників 

Два працівника  

(по 3 дні, 13 

регіонів) 

4680  4680 

Проживання штатних 

працівників громадського 

об’єднання ветеранів (які 

залучені до виконання 

програми (проекту, заходу) 

та ведучих семінару 

(учасників бойових дій) 

2 особи по 2 доби 

*13 регіонів * 595 

грн 

30 940   30 940 

Одноразове навчання 1 особа, 1 раз 2600   2600 
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працівника громадського 

об’єднання, 

відповідального за 

підготовку та проведення 

тендера (торгів), у разі 

здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг за 

тендерною процедурою 

Платне просування 

інформаційних статей (не 

реклама) в соціальних 

мережах.  

По 1 пакету 

просування (20 

дол. США) на 

кожну статтю. 

Охоплення 

аудиторії - до 25 

000 осіб по кожній 

статті * 30 пакетів 

16 800   16800 

Оплата праці керівника 

проекту 

9000 грн *7 міс 63 000  63000 

Оплата праці менеджера 

проекту  

9000 грн *7 міс  63 000 63000 

 

Оплата праці бухгалтера 

проекту 

9000 грн *7 міс 63 000  63000 

Нарахування на оплату 

праці керівника проекту 

63000 грн *0,22% 13860  13860 

Нарахування на оплату 

праці менеджера проекту 

63000 грн *0,22%  13860 13860 
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Нарахування на оплату 

праці бухгалтера проекту 

63000 грн*0,22% 13860  13860 

 Всього 767 976 118 860 886 836 

 

 

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) 

 

ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" має в наявності 3 ноутбуки, 2 принтер 

МФУ, відеопроектор, екран, портативну аудиосистему, офісні меблі, 

автомобіль Nissan X-trail, приміщення 320 кв.м. В штаті організації 5 осіб. На 

волонтерських засадах  працюють, 2 кейс-менеджери та 3 психологи.  

 

 

 

 

 

Голова Правління    Голопотелюк О.О. 

(посада керівника 

громадського об’єднання 

або уповноваженої особи) 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

12 листопада 2020 р. 



№ з/п Стаття витрат Сума коштів 

державного 

Власний внесок 

організації, грн

Загальна сума 

коштів, грн1 2 3 4 5,00 6 7 8

767 976 118 860 886 836

1 614 256 42 000 656 256

Оплата послуг залучених спеціалістів (плата за договором 

про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати 

Кількість 

залучених осіб

Кількість годин Оплата за 

годину, грн

х х

Всього за статтею 0 0 0

Оренда приміщень, територій, споруд, (чи плата за їх 

користування

Кількість 

одиниць

Кількість днів 

(годин) оренди

Вартість оренди 

за день , грн

х х х

Оренда великої конференц-зали. м. Тернопіль (Торгівельно-

розважальний центр "Подоляни" 1400 кв.м)

1 1 20 000,00 20 000 0 20 000

Оренда великої конференц-зали. м. Харьків 

(АртЗаводМеханіка)

1 1 18 000,00 18 000 0 18 000

Оренда великої конференц-зали. м. Івано-Франківськ 

(ПромПрилад. Реновація)

1 1 7 900,00 7 900 0 7 900

Оренда великої конференц-зали. м. Дніпро Коворкінг First 

Wave

1 1 18 000,00 18 000 0 18 000

Оренда великої конференц-зали. м. Запоріжжя (ВЦ "Козак-

Палац" 2000 кв.м.)

1 1 19 000,00 19 000 0 19 000

Оренда великої конференц-зали. м. Львів Музейно-

культурний комплекс

1 1 21 000,00 21 000 0 21 000

Оренда великої конференц-зали. м. Полтава (виставковий 

Центр Полтавського будинку культури)

1 1 12 000,00 12 000 0 12 000

Оренда великої конференц-зали. м. Суми (Конгрес - центр 

СумДУ, зал "Нью-йорк" 450 грн/год + 4 холи по 350 грн/год, 

1 1 18 500,00 18 500 0 18 500

Оренда великої конференц-зали. м. Одеса (виставковий центр 

"Морвокзал")

1 1 22 700,00 22 700 0 22 700

Оренда великої конференц-зали. м. Київ (виставковий центр 

"Акко-інтернешінал")

1 1 30 000,00 30 000 0 30 000

Оренда великої конференц-зали. м. Чернігів (Молодіжний 

Центр)

1 1 16 000,00 16 000 0 16 000

Оренда великої конференц-зали. м. Миколаїв (Обласний 

палац Культури)

1 1 24 000,00 24 000 0 24 000

Оренда конференц-зали Житомир (спортивно-танцювальна 

зала)

1 1 4 000,00 4 000 0 4 000

Оренда великої конференц-зали. м. Луцьк (замок Любарта). 

Відкшодування витрат 2000 грн + 40 грн за кожного 

1 1 12 000,00 12 000 0 12 000

Всього за статтею 243 100 0 243 100

Художнє та технічне оформлення місць виконання 

(реалізації) програми (проекту, заходу) 

Кількість 

одиниць

Кількість 

годин/днів

Вартість за один 

захід, грн

х х х

Оформлення місць заходів (фотозона банер 2200*1800) 4 1 084,00 4 336 0 4 336

Оренда конструкцій для монтажу фотозони 4 42 100,00 16 800 0 16 800

Всього за статтею 21 136 21 136

Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)

1

2

3

(назва громадського об'єднання)

“Вчись, працюй, живи. Серія профорієнтаційних івент-фестивалів для ветеранів, роботодавців, соціальних працівників, навчальних закладів”

(назва програми (проекту, заходу))

Розрахунок витрат

УСЬОГО витрат за кошторисом

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах ветеранів,  тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених 30 вересня 2019 року № 62

КОШТОРИС ВИТРАТ

ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА"



Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда 

транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного 

Кількість 

одиниць

Кількість годин 

(км)

Вартість за 

годину (км), грн

х х х

Всього за статтею 0 0 0

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування 

ними) (перелік та технічні характеристики) 

Кількість 

одиниць (хв., 

Кількість днів 

(годин) оренди

Вартість оренди 

за день (годину), 

х х х

Оренда комплекту різнокольорових килимних покриттів 

розміри 2*2 - 8 од, 2*3 - 5 од, 3*3 - 5 од, 3*4 - 4 од

1 14 2 000,00 28 000 28 000

Оренда комплекту з 5-ти проєкторів, 5 наборів музичної 

апаратури, 5-ти ноутбуків на період виконання проєкту

1 14 3 000,00 42 000 42 000

Оренда безкаркасних стільців 50 14 120,00 84 000 84 000

Всього за статтею 112 000 42 000 154 000

Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік) Кількість 

одиниць (хв., 

Вартість за 

одиницю, грн

х х х

… 0

Всього за статтею 0 0 0

Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, грн

х х х

Всього за статтею 0 0

Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік) Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, грн

х х х

Всього за статтею 0 0 0

Оплата витрат на проїзд ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів 

Кількість осіб Кількість днів 

(раз)

Вартість за день 

(раз), грн

х х х
Проїзд штатних працівників громадського обьєднання я для 

реалізації проєкту (13 регіонів, 2 особи в обидві кінці) 2 26 450,00 23 400 0 23 400

Проїзд учасників заходів з районів області в обласні центри 

(по 15 осіб в кожному регіоні по 80 грн в обидві сторони)

210 2 80,00 33 600 0 33 600

Всього за статтею 57 000 0 57 000

Оплата харчування ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів 

Кількість осіб Кількість днів Вартість за день 

(раз), грн

х х х

Харчування учасників заходів (150 осіб по 1 дню 14 регіонів) 150 14 60,00 126 000 0 126 000

Харчування штатних працівників (по 3 дні, 13 регіонів) 2 39 60,00 4 680 0 4 680

Всього за статтею 130 680 130 680

Оплата вартості проживання  ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів 

Кількість осіб Кількість днів Вартість за день 

(раз), грн з ПДВ

х х х

Проживання штатних працівників громадського об’єднання 

ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, 

2 26 595,00 30 940 0 30 940

Всього за статтею 30 940 0 30 940

Одноразове навчання працівника громадського об’єднання, 

відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), 

Кількість осіб Кількість днів Вартість за день, 

грн

х х х

2 600

Всього за статтею 2 600 0 2 600

Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання   

(реалізації) програми (проекту, 

Кількість заходів Кількість годин Вартість за 

одиницю, грн

х х х

Платне просування інформаційних статей (не реклама) в 

соціальних мережах. По 1 пакета просування (20 дол. США) 

1 30 560,00 16 800 16 800

Всього за статтею 16 800 0 16 800

2 153 720 76 860 230 580

Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних 

приміщень громадського об’єднання або наданих їм 

Кількість 

одиниць

Кількість м² Вартість оренди 

за м², грн

х х х1

12

13

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського 

об’єднання для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) 

4

5

6

7

8

9

10

11
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                                                         Міністерство у справах ветеранів України 

 

 

Інформація про діяльність громадського об’єднання  

ГО “ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА” 

 

Інформуємо Вас, що протягом останніх двох років ГО 

"ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" за рахунок бюджетних коштів реалізацію 

програм (проектів, заходів) не проводила. Джерелами фінансування 

громадської організації для реалізації проектів є спонсорська допомога та 

фінансова співпраця з міжнародними партнерами.  

ГО «ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА» була створена в серпні 2019 року 

представниками ветеранської спільноти з метою надання допомоги 

ветеранам та членам їх сімей. Організація є членом і приймає активну 

участь в координації роботи Товариства організацій учасників АТО 

Одещини»
1
 - неформальне об’єднання громадських організацій  (наразі 23 

організації ветеранів), з 01.08.2019 р. по 31.01.2019 р. приймала участь в 

виконанні проекту «Будинки ветеранів»
2
  Благодійного Фонду 

«Стабілізейшн Суппорт Сервісез» ,  а також члени організації приймали 

активну участь в проекті  «Україна-Норвегія»
3
 Міжнародного фонду 

соціальної адаптації. В 2019 році громадською організацією було 

проведено більше 100 заходів для ветеранів
4
. 

За організаційного супроводження  ГО “ВЕТЕРАНС ХАБ 

ОДЕСА” відбулося відкриття меморіалу пам’яті військовослужбовцям 

оперативного командування «Південь»
5
. 

У 18 жовтня 2020 року нами організовано та проведено “ІІ-ий 

турнір з міні-футболу пам’яті морських піхотинців Дениса Козьми та 

Миколи Іліна”  у якому взяло участь 7 команд
6
. 

 Наразі, організація продовжує підтримувати ветеранів: 

організовано цілодобову телефонну лінію психологічної підтримки за тел.: 

(048) 70-800-70, запроваджено Театральний простір “4.5.0.” (як форма 

                                                
1 http://ato.od.ua/  
2 https://sss-ua.org/budynky-veteraniv/ 
3
 https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/vidguki/?page=2  

4
 Доповідь ГО «ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА» за 2019 рік: https://mva.gov.ua/ua/veteranam/veteranski-

prostori/odeska-oblast 
5 http://ato.od.ua/v-odesi-vidkryly-pa-myatnyk-zagyblym-voyinam-oos-ato/ 
6
http://hub.ato.od.ua/2020/10/30/turnir-z-mini-futbolu-v-pam-yat-pro-zagyblyh-morskyh-pihotyntsiv-

137-obmp-denysa-kozmy-ta-mykoly-ilina/ 
 

http://ato.od.ua/
https://sss-ua.org/budynky-veteraniv/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/vidguki/?page=2
http://ato.od.ua/v-odesi-vidkryly-pa-myatnyk-zagyblym-voyinam-oos-ato/
http://hub.ato.od.ua/2020/10/30/turnir-z-mini-futbolu-v-pam-yat-pro-zagyblyh-morskyh-pihotyntsiv-137-obmp-denysa-kozmy-ta-mykoly-ilina/
http://hub.ato.od.ua/2020/10/30/turnir-z-mini-futbolu-v-pam-yat-pro-zagyblyh-morskyh-pihotyntsiv-137-obmp-denysa-kozmy-ta-mykoly-ilina/
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психологічної реабілітації), проводиться Арт-терапія, зустрічі та заходи 

(після початку пандемії в онлайн форматі). 

З 02 листопада 2020 року організація співпрацює з міжнародною 

організацією IREX в рамках виконання програми “Реінтеграція ветеранів”, 

з метою сприяння психологічному здоров’ю та економічній стабільності 

ветеранів, ветеранок та їхніх сімей в Одеській області. 
 

 ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" займається  юридичною та 

психологічною підтримкою ветеранів, членів сімей загиблих, національно-

патріотичним вихованням молоді, волонтерською допомогою, 

формуванням позитивного образу ветерана та належним вшануванням 

пам'яті загиблих воїнів.   

ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" має в наявності 3 ноутбуки, 2 

принтер МФУ, відеопроектор, екран, портативну аудиосистему, офісні 

меблі, автомобіль Nissan X-trail, приміщення 320 кв.м. В штаті організації 

5 осіб. На волонтерських засадах  працюють, 2 кейс-менеджери та 3 

психологи.  

 

 

Голова Правління       

ГО "ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА" 

 

 

 

О.О. Голопотелюк 

 

 

  12 листопада 2020 р 
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