
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                            № 1540          

                                                              

 

Про зміни до  Програми підтримки  

діяльності інститутів громадянського  

суспільства міста соціального  

спрямування на 2019 рік 

 

Відповідно до підпунктів 1-4 пункту "а" частини першої статті 34  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із 

змінами назв деяких інститутів громадянського суспільства 

 

 міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до рішення Ужгородської міської ради XXVІІІ сесії 

VII   скликання  № 1257 від 11.10.2018 «Про Програму підтримки діяльності 

інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування», а 

саме: 

1.1. Паспорт Програми викласти у редакції згідно з додатком 1 до 

даного рішення. 

1.2. Додатки 2 та 4 до Програми викласти у редакції згідно з 

додатками 2 та 3 до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/1257-vid-11-10-2018-pro-programu-pidtrymky-diyalnosti-instytutiv-gromadyanskogo-suspilstva-mista-sotsialnogo-spryamuvannya-na-2019-rik
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Додаток 1   

до рішення XXXVI сесії міськради  

VII скликання  

30.05.2019 р.  № 1540 

 

 

Програма  підтримки діяльності  інститутів громадянського суспільства 

міста соціального спрямування на 2019 рік 

 

1.  Паспорт Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Департамент праці та соціального 

захисту населення  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми  

Доручення керуючого справами 

виконкому №33/02-05 06.07.2017 

р. 

3. Розробник Програми  Департамент праці та соціального 

захисту населення 

4. Співрозробник Програми - 

5. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Департамент праці та соціального 

захисту населення 

6. Учасники Програми  Департамент праці та соціального 

захисту населення, інститути 

громадянського суспільства міста 

7. Термін реалізації Програми  2019 

8. Етапи реалізації програми (для 

довгострокових програм 

 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

Міський бюджет  

10. Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми згідно з 

додатком 

Х  
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Додаток 2   

до рішення XXXVI сесії міськради  

VII скликання  

30.05.2019 р.  № 1540 

 Перелік завдань міської цільової Програми підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста 

соціального спрямування на 2019 рік 

 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2019 рік  

Обсяг 
видатків 

У т. ч. кошти міського 
бюджету 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 

Всього на виконання програми 
Міський 

бюджет 

 

200,00 
200,00 - Департамент праці та 

соціального захисту 

населення , інститути 

громадянського суспільства 

міста 

0813192, Мета: Створення сприятливих умов щодо забезпечення діяльностість  

громадських організацій соціального спрямування 

Всього на виконання підпрограми  
200,00 200,00 

- Департамент праці та 

соціального захисту 

населення , інститути 

громадянського суспільства 

міста 

Завдання 1: підтримка громадських організацій міста Ужгород 

соціального спрямування, що отримували фінансування протягом 

2016-2018 рр. та подали план заходів на 2019 рік. 

Міський 

бюджет 

131,00 131,00 
- 

Завдання 2: підтримка 2 громадських організацій міста Ужгород 
соціального спрямування за результатами конкурсу 

Міський 
бюджет 

69,00 69,00 
- 

 

Секретар ради               А. СУШКО  
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Додаток 3    

до рішенняXXXVI  сесії міськради  

VII скликання  

30.05.2019 р. № 1540 

 

 

 

№ Назва організації тис. грн. 

1 Громадська організація “Моя нова сім’я” 15,0 

2 Громадська організація “Союз Чорнобиль України” м. 

Ужгород 

10,0 

3 Громадська організація Закарпатська обласна спілка 

ветеранів війн 

10,0 

4 Закарпатська обласна організація Українського товариства 

глухих (Ужгородська ТО “УТОГ”) 

15,0 

5 Закарпатський обласний відокремлений підрозділ 

Громадської організації “Всеукраїнська організація 

інвалідів “Українське товариство сліпих”(Ужгородська 

ТПО “УТОС”) 

5,0 

6 Громадська  організація “Ужгородське товариство інвалідів 

праці та дитинства “Оптиміст” 

15,0 

7 Ужгородське міське товариство учасників афганської війни 10,0 

8 Ужгородська міська організація Товариства Червоного 

Хреста України 

15,0 

9 Громадська організація Ужгородське міське відділення  

Всеукраїнського об’єднання ветеранів 

5,0 

10 Громадська організація Ужгородська міська організація 

людей з інвалідністю по зору “Дивосвіт” 

15,0 

11 Ужгородська міська організація ветеранів 6,0 

12 Закарпатський обласний осередок Української федерації 

спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 

10,0 

 Всього 131,0 

 

 

 

Секретар ради          А. СУШКО 

 

 


