
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації, голова 
комісії з відбору районних
громадських організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 

при Печерській районній 
‘ державній адміністрації
/

Павло БАБІЙ

Підсумковий висновок про результати реалізації розроблених громадськими організаціями проектів, 
для реалізації яких надавалася фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2018 році

■ №
з/п

Назва проекту Найменування
організації

Обсяг 
бюджетних 

коштів, 
наданих для 

реалізації 
проекту 

(грн)

Обсяг 
бюджетних 

коштів, 
використаних 
для реалізації 

проекту 
(грн)

Відповідність результативних показників виконання 
проекту запланованим результативним показникам

1. Соціальна 
реабілітація та 
залучення людей 
похилого віку до 
активної участі в 
суспільному житті 
міста

Громадська
організація
«Організація
ветеранів
Печерського району 
м. Києва»

80000,00 79617,01 Запланована мета проекту виконана.
Ветерани приймали активну участь у заходах до 
державних свят та визначних дат. Загальна 
кількість ветеранів, які брали участь у заходах, 
перевищує 1000 осіб.
В організації діє Центр волонтерів, який налічує 
171 ветерана-волонтера, за якими закріплено



376 ветеранів. Волонтерський рух організації 
розвивається за напрямками: «Пенсіонер -
пенсіонеру», Пенсіонер -  дітям, молоді», «Діти, 
молодь -  пенсіонеру». Ветерани-волонтери надали 
13599 соціально-побутових послуг людям 
похилого віку з числа ветеранів та осіб з 
інвалідністю.
За активну участь та сумлінну працю у напрямку 
розвитку ветеранського руху грамотами та 
подяками від Київської міської державної 
адміністрації, Печерської райдержадміністрації, 
Київської міської організації ветеранів та інших 
відзначено 77 ветеранів.
Організацією проводилась робота спільно з
Печерською районною організацією Товариства 
Червоного Хреста України в м. Києві:
- круглий стіл на тему: «Про співпрацю організації 
ветеранів Печерського району з організацією 
Товариства Червоного Хреста України
Печерського району м. Києва»;
- святковий захід на честь 100-річчя утворення 
Товариства Червоного Хреста України. Захід 
відвідало більше 50 ветеранів, з яких 17 відзначено 
грамотами;
- нарада про перспективи співпраці з районною 
організацією Товариства Червоного Хреста
України Печерського району м. Києва у 2019 році;
- захід з нагоди Дня волонтера. Присутні отримали 
натуральну допомогу.
Члени організації прийняли участь у 4 семінарах з

і



питань здоров’я, активного довголіття людей 
похилого віку, а також соціального захисту та 
медичного обслуговування осіб похилого віку, які 
проводили спеціалісти Київського інституту 
геронтології (близько 25 осіб).
3 нагоди знаменних дат організацією відвідано та 
поздоровлено 124 ветерани та 1447 ветеранів 
отримали привітання з нагоди Дня народження.
3 нагоди відзначення 74-ї річниці вигнання 
нацистів з України та 75-ї річниці вигнання 
нацистів із міста Києва у школах та гімназіях 
району, зокрема: №117, №145, № 84, №181, №47, 
№80, №88, №133, №94, за участю ветеранів 
проведені «уроки мужності» та шкільні збори 
(участь взяли 26 ветеранів).
Організацією постійно ведеться робота щодо 
захисту інтересів ветеранів району.

2. «Ліга ветеранів: 
змагання з 
неолімпійських 
видів спорту 
серед учасників 
АТО»

и

Відокремлений 
підрозділ 
громадської 
організації «Спілка 
Учасників, 
Ветеранів, Інвалідів 
АТО та бойових 
дій» у Печерському 
районі (місто Київ)

67171,00 67079,70 Проект реалізовано у повному обсязі.
В рамках проекту організацією здійснено три етапи 
змагань серед ветеранів з неолімпійських видів 
спорту -  каякінгу, картингу та боулінгу на кращих 
спортивних локаціях міста Києва:
Перший етап «Ліги ветеранів» -  незвичайний та 
динамічний каякінг відбувся 12.08.2018 із 
залученням партнерів -  мережі прокатів «Каяк- 
Каное Центр», пункт прокату -  Південний міст. У 
змаганнях взяли участь 20 команд;
Другий етап «Ліги ветеранів» -  змагання з 
картингу відбулися 16.09.2018 на базі найдовшої



картингової траси у місті Києві -  картодрому 
«Ingul-Kart» (Столичне шосе, 103).
Третій етап «Ліги ветеранів» -  турнір зі 
спортивного боулінгу відбувся 14.10.2018 з нагоди 
Дня захисника України на базі боулінг-клубу 
«Бруклін» (вул. Малиновського, 12).
Заходи проходили під супроводом партнерів -  
спортивних тренерів, інструкторів, медиків та 
інших працівників (волонтерів) громадських 
організацій.
Переможці та призери етапів нагороджені 
медалями, кубками, грамотами та пам’ятними 
призами.
До участі у заходах долучилися 106 осіб з числа 
учасників АТО та членів їх сімей.
Усі етапи змагань супроводжувалися 
відеозйомками та висвітлені на телеканалах, 
зокрема: ТРК Чорноморська у програмі «Важливо 
PRO»; Громадське ТВ сюжет «Ліга ветеранів»; 
телеканал ZIK сюжет у програмі «Перші про 
головне» - «Реабілітація картингом», а також у 
мережі Facebook на офіційній сторінці проекту 
«Ліга Ветеранів». Крім того, на Громадському 
радіо проведено радіоефір у програмі «Київ- 
Донбас».
Проектом досягнуто запланованої мети -  
популяризація занять спортом серед учасників 
бойових дій, що є ефективним методом їх 
соціальної адаптації.



Проведення
роботи
спрямованої на 
патріотичне 
виховання молоді

Громадська 
організація 
«Організація 
ветеранів 
Печерського району 
м. Києва»

63829,00 63829,00 Запланована мета проекту виконана.
В рамках проекту за участю учнівської молоді 
району організацією проводилися лекції, «уроки 
мужності», просвітницькі заходи у музеї ради 
організації, який з жовтня по грудень 2018 року 
відвідали 250 школярів з викладачами із 8 
навчальних закладів. Метою цих заходів є 
виховання у молодого покоління поваги до 
ветеранів війни, збереження історичної пам’яті про 
трагічні події в період Другої світової війни тощо. 
Успішна реалізація проекту також надала 
можливість ознайомлення молодого покоління про 
злодіяння нацистів проти мирного населення 
окупованих територій під час Другої світової 
війни, відвідуванню меморіальних комплексів, 
музеїв, проведенню заходів з покладанням квітів:
- до пам’ятників-бюстів організаторів і керівників 
підпільно-партизанського руху в роки Другої 
світової війни -  Г ероїв Радянського Союзу 
С.Ковпака та О.Федорова з нагоди Дня 
партизанської слави;
- до могили Невідомого солдата в Парку Вічної 
Слави з нагоди відзначення 74-ї річниці вигнання 
нацистів з України та 75-ї річниці вигнання 
нацистів із міста Києва.
Також члени організації брали участь у заходах з 
нагоди Дня незалежності України, Дня захисника 
України, Міжнародного дня людей похилого віку 
та осіб з інвалідністю та інших.
З нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів із міста



?

Києва організацією ветеранів за участю учнівської 
молоді району проведена Всеукраїнська естафета 
пам’яті «Слава визволителям України!».
В рамках проекту ветеранам війни, дітям війни, 
надавалася соціальна, юридична, психологічна та 
інші допомоги.

4. Повернення 
забутих імен. 
Кінолекторій.

Громадська
організація
Печерське районне
відділення
Київського
міського відділення
Всеукраїнського
об’єднання
ветеранів

43000,00 43000,00 Мета проекту виконана.
В рамках реалізації проекту організацією 
проводилась робота у напрямках просвітницької 
діяльності:
- проведено 4 зустрічі ветеранів з курсантами 
Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут із показом 
фільмів ветеранської кіностудії «Артмонтаж»: 
«Якби сосни могли говорити», «Заміж за Путіна», 
«Ми - діти твої, Україна!», «Український шлях». В 
заходах прийняли участь понад 350 осіб.
- проведено 4 зустрічі з курсантами Київського 
військового ліцею ім. І.Богуна із показом фільмів: 
«Якби сосни могли говорити», «Повертайся 
живим!», «Бій під станцією Мотовилівка». В 
заходах прийняли участь понад 400 осіб.
Також, за сприяння організації відкрито 
меморіальну дошку на честь підняття прапора УНР 
над окупованим більшовицькими військами 
Києвом 1 травня 1966 року; організовано виступи 
ветеранів-мешканців Печерська у передачі 
«Пенсіон»; підготовлено для показу нову 
кінострічку «Як годиться пам’ятати».



5. Зустрічі різних 
поколінь для 
збереження 
історичної пам’яті

Печерський
районний осередок
Київського
відділення
Української спілки
в’язнів-жертв
нацизму

43000,00 43000,00 Проект реалізовано у повному обсязі.
В рамках проекту організацією проводилась робота 
по збереженню історичної пам’яті про трагічні долі 
жертв нацизму, жертв двох тоталітарних режимів, 
зокрема організовано відвідування меморіальних 
комплексів пам’яті жертв нацизму -  «Биківнянські 
могили» та «Дарницький концтабір». Учасники 
заходів були забезпечені транспортом та сухими 
обідами. Крім того, під час проведення заходів 
присутнім були вручені пам’ятні фотоальбоми. 
Загалом до участі у заходах залучено 42 особи. 
Також, організацією постійно проводиться робота 
в напрямку ознайомлення молоді про злодіяння 
нацистського режиму проти мирного населення на 
окупованих під час Другої світової війни 
територіях, виховання у молодого покоління 
непримиренності до будь яких проявів расизму, 
ксенофобії, антисемізму та інших негативних 
явищ.
Інформація про проведення заходів висвітлювалася 
у засобах масової інформації.

6. Чорнобиль
пам’ятаємо

к

Громадська 
організація 
«Інвалідів 
Чорнобиля 
Печерського району 
м. Києва»

43000,00 42538,62 Запланована мета проекту виконана.
Організацією надавалась юридично- 
консультативна допомога у вирішенні питань 
пенсійного забезпечення, медично-санатарного 
лікування, забезпечення ліками чорнобильців, 
застосування пільг вдовам (вдівцям), членам сімей 
померлих чорнобильців, призначення статусу 
вдовам (вдівцям) померлих чорнобильців,



г

соціально-побутових, економічних, матеріальних 
та інших проблем.
25 членів організації -  постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи, інвалідів- 
чорнобильців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
забезпечено санітарно-гігієнічними засобами. 
Завдяки заходам, проведеним членами організації, 
до законодавства України внесені зміни з 
урахуванням правок на користь чорнобильців.

7. Комплексні 
соціально- 
реабілітаційні 
послуги для 
людей 3 
інвалідністю 
Печерського 
району місті 
Києва

Відокремлений
підрозділ
«Печерська місцева 
(районна в місті 
Києві) організація 
ВГО
«Всеукраїнський
парламент
працездатних
інвалідів»

35000,00 35000,00 Проект реалізовано у повному обсязі.
3 метою виховання патріотизму, національної 
свідомості та самоідентифікації громадян України 
через надання знань з української історії, культури, 
мистецтва тощо в рамках проекту організацією 
проведені 4 заходи:
- 30.09.2018 -  культурно-реабілітаційний захід -  
тематичний концерт історйко-патріотичної пісні до 
Дня незалежності України для осіб з інвалідністю 
та членів їх родин «Застряло серце, як осколок, в 
грудях». Кількість учасників -  100 осіб. 
Тривалість — 3 академічні години;
- 13.10.2018- просвітницько-реабілітаційний захід
-  екскурсія для членів організації «Це ми, Господи. 
Трагедія Бабиного Яру». Кількість учасників -  25 
осіб. Тривалість -  2 академічні години;
- 01.11.2018 -  освітньо-реабілітаційний захід -  
тематична лекція-демонтрація «Як жили кияни в 
давні часи». Кількість учасників -  100 осіб. 
Тривалість -  2 академічні години;
- 05.12.2018 -  культурно-реабілітаційний захід -



тематичний концерт до Дня інвалідів для осіб з 
інвалідністю та членів їх родин «Український 
романс, як джерело натхнення». Кількість 
учасників -  100 осіб. Тривалість- 3 академічні 
години. 05.12.2018 на телеканалі ТРК «Київ» у 
новинах висвітлено інформацію про проведення 
зазначеного заходу.
Загалом у заходах взяли участь понад 350 осіб, з 
яких 281 особа з інвалідністю.
Проведені заходи в цілому сприяли реабілітації, 
соціальній адаптації та інтеграції людей з 
інвалідністю до середовища фізично здорових 
людей, і навпаки -  фізично здорових людей до 
середовища людей з інвалідністю. В перспективі це 
відкриває шлях до побудови в нашій державі 
суспільства без бар’єрів, в якому люди з 
інвалідністю та фізично здорові громадяни — є 
рівними.

8. Курс спортивно- 
патріотичних 
заходів та 
семінарів- 
тренінгів
«Молодь — наше 
майбутнє»

ФІЛІЯ
ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ МІСТА 
КИЄВА
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ»

20000,00 20000,00 Проект реалізовано у повному обсязі.
В рамках проекту організовано та проведено 
більше 10 освітньо-патріотичних заходів, в тому 
числі до Дня незалежності України та Дня 
захисника України. Заходи проводилися у 
обладнаному польовому таборі біля с. Мигалки 
Тетерівського району.
Кожен захід складався з 2 частин:

1. Теоретична:
Історична -  розповіді про українську 
національно-визвольну боротьбу від давніх |



часів і до сьогодні («Козацтво», «Українська 
визвольна боротьба в часи II Світової 
війни», «Бій під Кругами», «Сучасна 
українсько-російська війна» та ін.);
Технічна -  розгляд сучасної військової 
техніки, стрілецької зброї, МВП. Також 
розглядалися правила поведінки під час 
бойових дій та навички виживання.

2. Фізично-практична: проведення спортивних 
заходів та ігр, здобуття практичних навичок 
зі стрільби, поводження зі зброєю, фізичної 
підготовки тощо.

У якості лекторів та інструкторів виступали 
розвідники-пошуковці, військові та ветерани АТО. 
В цілому, заходами охоплено 300 дітей-підлітків та 
учнівської молоді віком від 12 до 18 років, кожен 4 
з яких брав участь у кількох заходах.

9. Надання
соціальної
допомоги
громадянам в
Печерському
районі міста
Києва

Печерська районна 
організація 
Товариства 
Червоного Хреста 
України в м. Києві

31200,00 31179,19 Проект реалізовано у повному обсязі.
Печерською районною організацією Товариства 
Червоного Хреста України в м. Києві проведена 
низка заходів з метою направлення на задоволення 
базових потреб малозабезпечених верств 
населення, а також на інформаційний розвиток 
громадян, зокрема:
- проведено 80 лекцій з питань надання першої 
допомоги для дітей та дорослих, на яких 
присутніми були 3810 осіб;
- проведено 35 тренінгів з надання першої 
медичної допомоги, на яких 485 осіб отримали



Начальник управління праці та соціального захисту населення

знання та відповідні навички;
- надано натуральної допомоги 2496 особам;
- зібрано святкові пасхальні подарунки для людей 
похилого віку;
- проведено дитячі заходи та майстер-класи;

надано допомогу через Печерську 
райдержадміністрацію громадянам, які
постраждали в Чернігівській області;
- надано допомогу пенсіонерам та людям з 
інвалідністю у вигляді сертифікатів для купівлі 
продукції в торгівельній мережі «Епіцентр».
- прийнято участь у 37 заходах з метою 
популяризації діяльності організації та надання 
підтримки населенню.
Для забезпечення одягом та взуттям громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, у 
Печерській районній організації Товариства 
Червоного Хреста України в м. Києві працює банк 
одягу та прокат інвалідних візків.
Загалом, близько 3000-4000 осіб отримали 
підтримку чи допомогу в Печерській районній 
організації Товариства Червоного Хреста України в 
м. Києві.

Ольга МОЗГОВА


