Додаток 2
до договору про надання
фінансової підтримки
№ ____ від_________20___р.

Інформація про етапи виконання Договору про надання фінансової підтримки
Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів» у 2019 р.
Захід проводиться ГО «Всеукраїнське об’єднання ветеранів» впродовж 2019 року з метою
військово-патріотичного виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за
незалежність України.
В рамках Проекту Пересувна фотовиставка «Обличчя української незалежності» (далі
Виставка) заплановано повести такі заходи:
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині з відзначення Дня народження
Тараса Шевченка у м. Черкаси (з 15.02.2019 по 8.03. 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
1.
з 15 лютого по 8
матеріально-технічних засобів проекту, транспортних послуг, березня 2019 р.
звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки,
друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення
на цифровий носій тощо.
Підбір та підготовка фотоматеріалу, дизайнерська робота над
розміщенням світлин та виготовлення оригінал-макетів
стендів. Розробка креслень монтажних конструкцій та
технічне їх виконання.
2.
Навчання промовців для проведення лекторіїв, бесід для
з 15 лютого по 1
супроводження Виставки. Навчання технічного монтажу та
грудня 2019 р.
демонтажу конструкцій Виставки. Розробка графіку і
маршруту перевезення Виставки та перелік супроводжуючих
заходів.
3.
Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 15 лютого по 7
України у справах ветеранів війни та учасників
березня 2019 р.
антитерористичної операції
4.
Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 1 по 7 березня 2019
листів з питання проведення заходів.
Р5.
Узгодження та координація дій з учасниками відзначення Дня з 15 лютого по 7
народження Тараса Шевченка у м. Черкаси. Залучення
березня 2019 р.
компетентних промовців, фахівців. Підготовка методичних та
інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення
канцелярською продукцією та відповідними документами
проведення заходів.
6.
Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації
6-8 березня 2019 р.
Виконавчий етап Проекту у частині з відзначення Дня народження Тараса Шевченка у
м. Черкаси (9 березня 2019 р..) передбачає присутність близько ЗО осіб , також усіх
бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
1 . Поїздка з Києва до Черкас. Зустріч учасників заходу,
9 березня 2019 р. 6-00харчування тощо.
9-00

2. Розгортання виставки у центрі Черкас
3. участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам’ятника
Т. Шевченку, поїздка до Моринців.
4. Проведення біля стендів шевченківських читань та
роз’яснення черкащанкам мети проведення Виставки, роздача
агітаційних матеріалів.
5. Демонтаж виставки, обладнання в Черкасах. Завантаження,
поїздка до Києва.
6. Розвантаження елементів виставки у Києві.

9-00-10-00
9 березня 2019 р.
10-00-17-00
9 березня 2019 р.
10-00-17-00
9 березня 2019 р.
17-00-18-00
9 березня 2019 р.

Завершальний етап у частині з відзначення Дня народження Тараса Шевченка у м.
Черкаси (11-20 березня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
1. Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 11-20 березня 2019 р.
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
2. Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
11-20 березня 2019 р.
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
3. Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
11-20 березня 2019 р.
документів
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині з відзначення Дня українського
добровольця у м. Дніпро (з 1.03.2019 по 12.03. 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
7. Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 12 березня 2019
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
Ртранспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
8. Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 12 березня 2019
України у справах ветеранів війни та учасників
Рантитерористичної операції
9. Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 8 по 12 березня 2019
листів з питання проведення заходів.
Р1( Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 12 березня 2019
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
РПідготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
і: Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації
12 березня 2019 р.
Виконавчий етап Проекту у частині з відзначення Дня українського добровольця у м.
Дніпро (з 13 по 14 березня 2019 р..) передбачає присутність від ЗО до 50 осіб, також усіх
бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
1.
Поїздка з Києва до Дніпра. Ночівля. Зустріч учасників
13 березня 2019 р.

2.
3.
4.
5.
6.

заходу, харчування тощо.
Розгортання виставки у центрі Дніпра
участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам’ятника
загиблим майданівцям та воякам .
Проведення фестивалю патріотичної пісні Січеславщини.
Нагородження переможців.
Демонтаж виставки, обладнання в Дніпрі. Завантаження,
поїздка до Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

14 березня 2019 р
9-00-10-00
10-00-17-00
14-00-18-00
14-15 березня 2019 р.
15 березня 2019 р.

Заве}їшальний етап у частині з відзначення Дня українського добровольця у м. Дніпро
15 бе зезня по 10 квітня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
4. Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 15 березня по 10
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
квітня 2019 р.
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
5. Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
15 березня по 10
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на квітня 2019 р.
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
6. Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
15 березня по 10
документів
квітня 2019 р.
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині День Чорнобильської трагедії у м.
Житомир (з 01.04.2019 по 25.04. 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 25 квітня 2019
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
Ртранспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 25 квітня 2019
України у справах ветеранів війни та учасників
Рантитерористичної операції
Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 12 по 25 квітня 2019
листів з питання проведення заходів.
Р1і Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 25 квітня 2019
Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка
Рметодичних та інших документів, щодо проведення заходів.
Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними
документами проведення заходів.
U Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації
з 24 по 25 квітня 2019
РВиконавчий етап Проекту у частині День Чорнобильської трагедії у м. Житомир (26
квітня 2019 р..) передбачає присутність від ЗО до 50 осіб, також усіх бажаючих та
включає заходи:

№
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Заходи
Поїздка з Києва до Житомира. Зустріч учасників заходу,
харчування тощо.
Розгортання виставки у центрі Житомира
участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам’ятника
працівникам органів внутрішніх справ - жертвам Чорнобиля.
Проведення в Житомирі науково-дослідницької конференції
«Чорнобильська трагедія - соціальні та медичні проблеми
населення»
Демонтаж виставки, обладнання в Житомирі. Завантаження,
поїздка до Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

Терміни виконання
26 квітня 2019 р.
9-00-10-00
10-00-15-00
15-00-17-00

17-00-18-00
26 квітня 2019 р.

Завершальний етап у частині День Чорнобильської трагедії у м. Житомир (27 квітня
по 20 травня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
7. Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 27 квітня по 20 травня
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
2019 р.
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
8. Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
27 квітня по 20 травня
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на 2019 р.
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
9. Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
27 квітня по 20 травня
документів
2019 р.
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині День пам’яті та примирення у м.
Києві (з 25 квітня по 7 травня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
25 квітня по 7 травня
Г Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
2019 р.
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
п Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
25 квітня по 7 травня
України у справах ветеранів війни та учасників
2019 р.
антитерористичної операції
1‘ Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
ЗО квітня по 7 травня
листів з питання проведення заходів.
2019 р.
25 квітня по 7 травня
2( Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка
2019 р.
методичних та інших документів, щодо проведення заходів.
Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними
документами проведення заходів.

Виконавчий етап Проекту у частині День пам’яті та примирення у м. Києві (8 травня
2019 р.) передбачає присутність від ЗО до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає
заходи:

№
13.
14.
15.
16.

17.

Заходи
Вшанування Дня пам’яті та примирення у м. Києві, участь в
офіційних заходах участь в офіційних заходах.
Розгортання виставки у центрі Києва
участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам’ятника
загиблим у II Світовій війні.
Проведення Урочистих зборів з нагоди Дня пам’яті та
примирення, відзначення ветеранів та вшанування пам’яті
загиблих.
Демонтаж виставки. Розвантаження елементів виставки

Терміни виконання
8 травня 2019 р.
9-00-10-00
10-00-15-00
15-00-17-00

17-00-20-00

Завершальний етап у частині День пам’яті та примирення у м. Києві (з 9 травня по ЗО
травня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
1( Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 3 9 по 30 травня 2019
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
Ршкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
1 Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
3 9 по 30 травня 2019
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на Рсайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
і: Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
3 9 по 30 травня 2019
документів
РОрганізаційно-підготовчий етап Проекту у частині День пам’яті жертв політичних
репресій, м. Вінниця (з 01.05.2019 по 16.05. 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
2: Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 16 травня 2019
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
Ртранспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
2: Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 16 травня 2019
України у справах ветеранів війни та учасників
Рантитерористичної операції
2: Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 10 по 16 травня 2019
листів з питання проведення заходів.
Р2 і Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 16 травня 2019
Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка
Рметодичних та інших документів, щодо проведення заходів.
Забезпечення канцелярською продукцією та ві дпові дними
документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині День пам’яті жертв політичних репресій, м.
Вінниця (17 травня 2019 р..) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх
бажаючих та включає заходи:

№
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Заходи
Поїздка з Києва до Вінниці. Зустріч учасників заходу,
харчування тощо.
Розгортання виставки у центрі Вінниці
участь в офіційних заходах, покладання квітів до братських
могил загиблих.
Проведення круглого столу «Злочини проти людяності в
Україні не мають строку давності».
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

Терміни виконання
17 травня 2019 р.
10-00-11-00
11-00-14-00
14-00-17-00
17-00-18-00
17 травня 2019 р.

Завершальний етап у частині у частині День пам’яті жертв політичних репресій, м.
Вінниця (з 20 травня по 20 червня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
і: Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника
20 травня по 20
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
червня 2019 р.
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
в Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
20 травня по 20
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на червня 2019 р.
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
20 травня по 20
документів
червня 2019 р.
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня перепоховання
Тараса Шевченка на Чернечій горі у м. Канів (з 1.05.2019 по 21.05. 2019 р.) включає
заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
2: Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 21 травня 2019
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
Ртранспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
2( Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 21 травня 2019
України у справах ветеранів війни та учасників
Рантитерористичної операції
2' Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 15 по 21 травня 2019
листів з питання проведення заходів.
Р2! Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 21 травня 2019
Залучення компетентних промовців, фахівців, артистів.
РПідготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня перепоховання Тараса Шевченка
на Чернечій горі у м. Канів (22 травня 2019 р..) передбачає присутність від 20 до 50 осіб,
також усіх бажаючих та включає заходи:

№
24.
25.
26.
27.
28.

Заходи
Поїздка з Києва до Канева. Зустріч учасників заходу,
харчування тощо.
Розгортання виставки у центрі Канева
участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам’ятника
Т. Шевченку. Проведення фестивалю «Вічний Шевченко».
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

Терміни виконання
22 травня 2019 р.
9-00-10-00
10-00-17-00
17-00-18-00
22 травня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня перепоховання Тараса Шевченка на
Чернечій горі у м. Канів (22 травня по 15 червня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
1( Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 22 травня по 15
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
червня 2019 р.
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Г Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
22 травня по 15
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на червня 2019 р.
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
22 травня по 15
документів
червня 2019 р.
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня захисту людей
похилого віку у м. Харків (з 01.06.2019 по 13.06. 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
2< Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 13 червня 2019
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
Ртранспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
3( Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 13 червня 2019
України у справах ветеранів війни та учасників
Рантитерористичної операції
з: Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 11 по 13 червня 2019
листів з питання проведення заходів.
Рз: Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 13 червня 2019
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
РПідготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
з: Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації
13 червня 2019 р.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня захисту людей похилого віку у м.
Харків (14-15 червня 2019 р.) передбачає присутність від ЗО до 50 осіб, також усіх
бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
29. Поїздка з Києва до Харкова. Ночівля. Зустріч учасників
14 червня 2019 р.
заходу, харчування тощо.

ЗО.
31.

32.
33.

Розгортання виставки у центрі Харкова на майдані Героїв
Небесної сотні
участь в офіційних заходах, проведення засідання за круглим
столом на тему соціального захисту ветеранів, покладання
квітів до пам’ятника Героям Небесної сотні.
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

15 червня 2019 р.
9-00-10-00
10-00-17-00

17-00-18-00
16 червня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня захисту людей похилого віку у м. Харків
(17-30 червня 2019 р.) включає заходи:
Заходи
№
Терміни виконання
1< Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 17-30 червня 2019 р.
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
17-30 червня 2019 р.
2( Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
2: Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
17-30 червня 2019 р.
документів
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня звільнення міст
Слов’янська, Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (з 18 червня по 7
липня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
3' Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
18 червня по 7 липня
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
2019 р.
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
3! Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
18 червня по 7 липня
України у справах ветеранів війни та учасників
2019 р.
антитерористичної операції
3< Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
1 по 7 липня 2019 р.
листів з питання проведення заходів.
3' Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
18 червня по 7 липня
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
2019 р.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Вико навчий етап Проекту у частині Відзначення Дня звільнення міст Слов’янська,
Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (8-11 липня 2019 р..) передбачає
прис;утність від ЗО до 100 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
34. Поїздка Київ - Слов'янськ. Ночівля.
8 липня 2019 р.
35. Розгортання виставки у центрі Слов'янська.
9 липня 2019 р.
9-00-10-00

36.

37.
38.

участь в офіційних заходах. Творче турне військовими
частинами прифронтової зони з концертною програмою та
заходами психологічної реабілітації вояків ЗСУ по 2 концерти
щодня. Слов'янськ-Краматорськ- Щастя- НовоайдарТрьохізбенка- Сіверодонецьк- Кримське- Гірське- Слов'янськ.
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

9-11 липня 2019 р.

11 липня 2019 р.
12 липня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня звільнення міст Слов’янська,
Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (13-30 липня 2019 р.) включає
заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
2: Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 13-30 липня 2019 р.
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
2: Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
13-30 липня 2019 р.
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
2 і Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
13-30 липня 2019 р.
документів
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Державного
Прапора України та Дня незалежності України в м. Одеса (з 01 по 22 серпня 2019 р.)
включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
35 Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
01-22 серпня 2019 р.
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
3< Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
01-22 серпня 2019 р.
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
4( Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
17-22 серпня 2019 р.
листів з питання проведення заходів.
4: Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
01-22 серпня 2019 р.
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
4: Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації
22 серпня 2019 р.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Державного Прапора України та
Дня незалежності України в м. Одеса (22-25 серпня 2019 р.) передбачає присутність від
ЗО до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
39. Поїздка з Києва до Одеси. Ночівля. Зустріч учасників заходу, 22серпня 2019 р.
харчування тощо.

40.

Розгортання виставки у центрі Одеси.

41.

участь в офіційних заходах, концерт патріотичної пісні.
Демонтаж виставки. Ночівля.
Розгортання виставки у центрі Одеси. Участь в офіційних
заходах, круглий стіл «Одещина в процесі українського
державотворення».
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Києва.
Розвантаження елементів виставки у Києві.

42.

43.
44.

23 серпня 2019 р.
9-00-10-00
23 серпня 2019 р.
10-00-17-00
24 серпня 2019 р
9-00-17-00
17-00-18-00
25 серпня 2019 р

Завершальний етап у частині Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня
незалежності України в м. Одеса (26 серпня по 20 вересня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 26 серпня по 20
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
вересня 2019 р
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
2( Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
26 серпня по 20
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на вересня 2019 р
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
2' Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
26 серпня по 20
документів
вересня 2019 р
Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Знань у м.
Чернівці (з 15 серпня по 1 вересня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
4: Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
15 серпня по 1
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
вересня 2019 р
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
Ф Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
15 серпня по 1
України у справах ветеранів війни та учасників
вересня 2019 р
антитерористичної операції
4і Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
25 серпня по 1
листів з питання проведення заходів.
вересня 2019 р
4( Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
15 серпня по 1
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
вересня 2019 р
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Знань у м. Чернівці (1-2 вересня
2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає
заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
45. Поїздка з Києва до Чернівців. Ночівля. Зустріч учасників
1 вересня 2019 р
заходу, харчування тощо.

46.

Розгортання виставки у центрі Чернівців

47.

участь в офіційних заходах, виступи ветеранів у школах міста
та області. Зустріч дітей з фронтовиками - учасниками
Вітчизняної війни 2014-2018 років..
Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
Івано-Франківська.

48.

2 вересня 2019 р.
9-00-10-00
10-00-17-00

2 вересня 2019 р.
17-00-18-00

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення підняття над будинком
Верховної Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м. Івано-Франківськ (з 15
серпня по 2 вересня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
4' Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 15 серпня по 2
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
вересня 2019 р.
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
4{ Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 15 серпня по 2
України у справах ветеранів війни та учасників
вересня 2019 р.
антитерористичної операції
4< Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 20 серпня по 2
листів з питання проведення заходів.
вересня 2019 р.
5( Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 15 серпня по 2
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
вересня 2019 р.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення підняття над будинком Верховної
Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м. Івано-Франківськ (з 3 по 4 вересня
2019 р..) передбачає присутність від ЗО до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає
заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
49. Поїздка до Івано-Франківська. Ночівля. Зустріч учасників
2 вересня 2019 р.
заходу, харчування тощо.
50. Розгортання виставки у центрі Івано-Франківська
3 вересня 2019 р.
9-00-10-00
51. участь в офіційних заходах. Організація тематичних вечорів,
10-00-17-00
зустрічі ветеранів у школах міста та області. Демонтаж
виставки. Ночівля.
52. Розгортання виставки у центрі Івано-Франківська. Зустріч
4 вересня 2019 р.
школярів та активу BOB з народними депутатами України та
9-00-17-00
ветеранами здобуття незалежності України.
53. Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
17-00-18-00
Києва.
54. Розвантаження елементів виставки у Києві.
5 вересня 2019 р.
Завершальний етап у частині Відзначення Дня Знань у м. Чернівці та Відзначення
підняття над будинком Верховної Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м.
Івано-Франківськ (6 по 25 вересня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання

25 Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
2< Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
3( Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
документів

6-25 вересня 2019 р.

6-25 вересня 2019 р.

6-25 вересня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня партизанської
слави у м. Львів (з 1 по 15 вересня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
5: Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
1-15 вересня 2019 р.
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
5: Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
1-15 вересня 2019 р.
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
5: Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
10-15 вересня 2019 р.
листів з питання проведення заходів.
5^ Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
1-15 вересня 2019 р.
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Відзначення Дня партизанської слави
у м. Львів (17-20 вересня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх
бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
55. Поїздка з Києва до м. Львів. Ночівля. Зустріч учасників
17 вересня 2019 р.
заходу, харчування тощо.
56. Розгортання виставки у центрі м. Львів участь в офіційних
18 вересня 2019 р.
заходах, покладання квітів до пам’ятника борцям за
9-00-17-00
незалежність України. Привітання українських партизан у
Братстві вояків УПА та святкові і творчі вечори. Ночівля.
57. зустрічі ветеранів та вояків УПА у школах міста та області
19 вересня 2019 р.
9-00-17-00
58. Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
17-00-18-00
Києва.
59. Розвантаження елементів виставки у Києві.
20 вересня 2019 р.
Завершальний етап у частині Відзначення Дня партизанської слави у м. Львів (21
вересня по 15 жовтня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
з: Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 21 вересня по 15
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,

з:

з:

шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
документів

жовтня 2019 р.

21 вересня по 15
жовтня 2019 р.

21 вересня по 15
жовтня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Покрови Пресвятої
Богородиці, Дня захисника України у м. Тернопіль (з 1 по 12 жовтня 2019 р.) включає
заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
5; Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
1-12 жовтня 2019 р.
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
5< Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
1-12 жовтня 2019 р.
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
5' Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
7-12 жовтня 2019 р.
листів з питання проведення заходів.
55 Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
1-12 жовтня 2019 р.
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня
захисника України у м. Тернопіль (13-15 жовтня 2019 р.) передбачає присутність від 20
до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
60. Поїздка з Києва до м. Тернопіль. Ночівля. Зустріч учасників
13 жовтня 2019 р.
заходу, харчування тощо.
61. Розгортання виставки у центрі м. Тернопіль
14 жовтня 2019 р.
9-00-10-00
62. участь в офіційних заходах, Привітання з професійним святом 10-00-17-00
вояків ЗСУ Тернопільщини, урочистий концерт за участі
ветеранської самодіяльності.
63. Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
17-00-18-00
Києва.
64. Розвантаження елементів виставки у Києві.
15 жовтня 2019 р.
Завершальний етап у частині Відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня
захисника України у м. Тернопіль (16 по ЗО жовтня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
3' Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 16-30 жовтня 2019 р.
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби

України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Зі Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
3< Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
документів

16-30 жовтня 2019 р.

16-30 жовтня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Гідності та
Свободи, у м Київ (з 1 по 20 листопада 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
5( Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
з 1 по 20 листопада
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
2019 р.
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
6( Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
з 1 по 20 листопада
України у справах ветеранів війни та учасників
2019 р.
антитерористичної операції
6 Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
з 15 по 20 листопада
листів з питання проведення заходів.
2019 р.
в: Узгодження та координація дій з учасниками відзначення.
з 1 по 20 листопада
Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців.
2019 р.
Підготовка методичних та інших документів, щодо
проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією
та відповідними документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Гідності та Свободи, у м Київ (14'
15 червня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та
включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
65. Доставка елементів виставки. Розгортання виставки у центрі
20 листопада 2019 р.
м Київ на Майдані Незалежності
9-00-10-00
66.

67.

участь в офіційних заходах. Лекція на тему Революції
Гідності, євроінтеграції, демократичних засад розвитку
України, конституційні права громадян. Організація
тематичних вечорів.
Демонтаж виставки, обладнання - перевезення.
Розвантаження елементів виставки

10-00-17-00

17-00-20-00

Завершальний етап у частині Відзначення Дня Гідності та Свободи, у м Київ (20 по ЗО
листопада 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
3' Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 20-30 листопада 2019
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
Ршкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Зі Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
20-30 листопада 2019
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на Р-

сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
3< Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
документів

20-30 листопада 2019
Р-

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Міжнародного дня
волонтерів та Дня Збройних Сил України у м. Луцьк (з 20 листопада по 4 грудня 2019
р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
б: Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди
20 листопада по 4
матеріально-технічних засобів проекту, приміщення,
грудня 2019 р.
транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та
відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео
монтажу, виведення на цифровий носій тощо.
Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби
20 листопада по 4
України у справах ветеранів війни та учасників
грудня 2019 р.
антитерористичної операції
6і Розсипка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших
25 листопада по 4
листів з питання проведення заходів.
грудня 2019 р.
б( Узгодження та координація дій з учасниками. Залучення
20 листопада по 4
компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка
грудня 2019 р.
методичних та інших документів, щодо проведення заходів.
Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними
документами проведення заходів.
Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Міжнародного дня волонтерів та Дня
Збройних Сил України у м. Луцьк (4-6 грудня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до
50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
68. Поїздка з Києва до м. Луцьк. Ночівля. Зустріч учасників
4-5 грудня 2019 р
заходу, харчування тощо.
69. Розгортання виставки у центрі м. Луцьк
5 грудня 2019 р.
12-00-13-00
70. участь в офіційних заходах, Привітання з професійним святом 13-00-19-00
волонтерів краю, урочистий концерт патріотичної та
козацької пісні за участі ветеранського хору. Ночівля.
71. Розгортання виставки у центрі м. Луцьк. Привітання з
6 грудня 2019 р.
професійним святом вояків ЗСУ на Волині, участь в
10-00-17-00
офіційних заходах, урочистий концерт патріотичної та
козацької пісні за участі ветеранського хору.
72. Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до
17-00-18-00
Києва.
73. Розвантаження елементів виставки у Києві.
7 грудня 2019 р.
Завершальний етап у частині Відзначення Міжнародного дня волонтерів та Дня
Збройних Сил України у м. Луцьк (7-25 грудня 2019 р.) включає заходи:
№
Заходи
Терміни виконання
4( Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника 7-20 грудня 2019 р.
BOB з подальшим поширенням його серед активу BOB,
шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби
України у справах ветеранів війни та учасників

антитерористичної операції
4: Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної
реклами на сторінці BOB у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на
сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
4: Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення
документів

Голова
Всеукраїнського об’єднання ветеї

7-20 грудня 2019 р.

7-20 грудня 2019 р.

