
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2016 року               м. Ужгород    № 504 
 

 

Про Програму підтримки  

діяльності громадських організацій 

міста соціального спрямування на 2017 рік 

 

 

          Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про    

місцеве самоврядування в Україні” та з метою захисту інтересів членів 

громадських, ветеранських організацій, активізації духовно-патріотичного і 

культурно-естетичного виховання мешканців міста, 

                         

                                            міська рада ВИРІШИЛА: 

 

   1. Затвердити Програму підтримки діяльності громадських організацій                      

міста соціального спрямування на 2017 рік згідно з додатком 1. 

   2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми згідно з    

додатком 2. 

   3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування   

Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста.                 

   4. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління праці 

та соціального захисту населення.  

  5. Виконання рішення покласти на керівників громадських організацій 

згідно з додатком 3. 

  6. Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на      

офіційному сайті Ужгородської  міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника  

коштів, вказаного у цільовій програмі. 

  7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

 Білака О.П. 

 
 

 

Міський голова                                                                               Б. Андріїв 

 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення IX сесії 

міськради VII скликання 

22.12.16 № 504 

 

 

Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення програми  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Розробник Програми  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Головний розпорядник коштів  Управління праці та соціального 

захисту населення  

Відповідальний виконавець 

Програми  

Громадські організації 

Учасники Програми  Управління праці та соціального 

захисту населення, громадські  

організації   

Термін реалізації Програми  2017 рік  

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

Міський бюджет  

Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми  

155,0 тис. грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма  

підтримки діяльності громадських організацій міста  

соціального спрямування на 2017 рік. 

 

  

І. Загальна частина 
 

Програма розроблена відповідно до статті 34  Закону України ”Про 

місцеве самоврядування в Україні”. 

                      Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських 

організацій та формувань в місцевому самоврядуванні, вдосконаленням 

системи забезпечення їх діяльності, встановлення партнерських відносин між 

владою і громадськими об’єднаннями та формуваннями, підвищення їх ролі 

та авторитету щодо участі у громадському житті міста 

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою програми є створення сприятливих умов щодо забезпечення 

діяльності громадських організацій соціального спрямування.  

Першочерговими завданнями Програми є: 

     сприяння повноцінної участі всіх категорій населення у соціально-

економічному та політичному житті суспільства;   

     розв’язання соціальних проблем;  

     реалізація заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування 

ветеранів війни, інвалідів, громадян похилого віку, дітей-сиріт, та 

малозабезпечених громадян; 

     активізація культурно-естетичного та духовно-патріотичного 

виховання мешканців міста; 

     координація діяльності виконавчих органів міської ради із 

залученням населення міста до організації та проведення заходів; 

              виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціальних 

проблем, пов’язаних з підвищенням рівня соціальної захищеності інвалідів та 

ветеранів війни, ветеранів праці, інвалідів, дітей - сиріт та малозабезпечених 

громадян похилого віку, спільного пошуку нетипових методів розв’язання 

цих проблем, шляхом надання їм практичної і методичної підтримки. 

зростання  активності та кількості громадян, громадських організацій 

та формувань, залучених до процесу розвитку громади міста. 

 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах фактичних 

коштів, передбачених у бюджеті міста для управління праці та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

 



ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

           Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється 

управлінням праці та соціального захисту населення. 

              Фінансова підтримка громадської організації здійснюватиметься при 

умові дотримання принципів цільового використання коштів бюджету, а 

також своєчасного та якісного ведення бухгалтерського обліку та надання 

щоквартальної звітності управлінню праці та СЗН за встановленими 

формами в установлені терміни. 

 

V. Основні заходи Програми 

 

Проведення заходів щодо соціального захисту ветеранів, інвалідів, 

дітей  та малозабезпечених громадян похилого віку. 

Організація та проведення урочистостей по відзначенню ювілейних та 

пам’ятних дат. 

Надання організаційної, а при наявності коштів, матеріальної допомоги 

на поховання померлих одиноких ветеранів та інвалідів. 

Придбання канцтоварів та сприяння зміцненню матеріально-технічної 

бази організацій. 

Проведення оплати за оренду приміщень та комунальні послуги 

підприємствам, що надають їх. 

Організація та проведення “круглих столів” і навчально-інформаційних 

семінарів з питань соціального захисту, участь у святкових заходах та 

фестивалях. 

Підписка газет, журналів. 

Організація культурного дозвілля та екскурсій. 

Проведення ремонту та облаштування офісів. 

Моніторинг доступності тих чи інших об’єктів. 

Розвиток благодійної та волонтерської діяльності. 

Надання методичної, консультативної та іншої допомоги інститутам 

громадського суспільства та органам влади щодо використання інструментів 

участі громадськості у формуванні та реалізації політики (консультації з 

громадськістю, громадські ради тощо). 

Здійснення громадського контролю та експертної діяльності щодо 

соціального захисту інвалідів. 

Інформаційний супровід співпраці органів виконавчої влади з 

інструкціями громадського суспільства щодо реалізації суспільно-значущих 

програм, поширення позитивного досвіду. 
 

 

 

Секретар ради    А. Сушко 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення IX сесії 

міськради VII скликання 

22.12.16 № 504 

 

                                                                                                     

 

РОЗРАХУНОК 
потреби коштів для реалізації  

Програми підтримки діяльності громадських  

організацій міста соціального спрямування на 2017 рік. 

 

№ 

з/п 

Назва громадських організацій Сума 

(тис.грн.) 

2016 

 

Сума 

(тис.грн.) 

2017 

 

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

2 
Громадська організація «Союз Чорнобиль 

України» м. Ужгород 

20,0 10,0 

3 

Ужгородська міська організація Всеукраїнської 

організації інвалідів війни, збройних сил та 

учасників бойових дій 

15,0 10,0 

4 Закарпатська обласна спілка ветеранів війн 10,0 10,0 

5 

Ужгородська міськрайонна 

організація “Товариства добровольців 

Закарпаття – учасників війни” 

6,0 0,0 

6 

Громадська організація «Ужгородська 

міськрайонна організація Всеукраїнського 

товариства політичних в’язнів і репресованих» 

10,0 4,0 

7 Ужгородська ТО “УТОГ” 12,5 15,0 

8 Ужгородська ТПО “УТОС” 9,5 5,0 

9 
Ужгородське міське товариство інвалідів праці 

та дитинства “Оптиміст” 

10,0 15,0 

10 
Ужгородське міське товариство учасників 

афганської війни 

20,0 10,0 

11 
Ужгородська міська організація Товариства 

Червоного Хреста України 

8,0 15,0 

12 
Ужгородське МВ Всеукраїнського об’єднання 

ветеранів 

20,0 5,0 

13 
Ужгородська міська громадська організація 

інвалідів зору “Дивосвіт” 

13,0 15,0 

14 
Ужгородська міська організація ВГО “Захист 

дітей війни” 

12,0 0,0 

15 Ужгородська міська організація ветеранів 9,0 6,0 

16 
Ужгородська філія громадської організації 

«Українська асоціація інвалідів АТО» 

10,0 

 

10,0 

17 Закарпатський обласний осередок Української 100,0 10,0 



федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату 

 Разом: 300,0 155,0 

 

 

                                                                                                     

 

Секретар ради     А. Сушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток 3      

                                                                                          до рішення IX сесії  

                                                                                           міськради VII скликання 

                                                                                                  22.12.16 № 504 

 

 

СПИСОК 

керівників громадських організацій міста 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада При

мітка 

1 Червоноока 

Валентина Семенівна 

Керівник громадської організації  “Моя 

нова сім’я” 

 

2 Чемет  

Олександр Степанович 

Голова громадської організації «Союз 

Чорнобиль України» м. Ужгород 

 

3 Гудманян 

Грант Амазович 

 

Голова Ужгородської міської організації 

Всеукраїнської організації інвалідів війни, 

збройних сил та учасників бойових дій 

 

4 Куцкір  

Михайло Семенович 

Голова Закарпатської обласної спілки 

ветеранів війн 

 

5 Гавриляк Георгій 

Георгійович 

Голова Ужгородської міськрайонної  

організації “Товариства добровольців  

Закарпаття – учасників війни” 

 

6 Данко Михайло 

Михайлович 

Голова громадської організації 

«Ужгородська міськрайонна організація 

Всеукраїнського товариства політичних 

в’язнів і репресованих» 

 

7 Булеца 

Наталія Сергіївна 

Голова Ужгородської ТО “УТОГ”  

8 Міовканич Олексій 

Михайлович 

Голова Ужгородської ТПО “УТОС”  

9 Марко 

Василина Михайлівна 

Голова Ужгородського міського 

товариства інвалідів праці та дитинства 

“Оптиміст” 

 

10 Понзель Василь 

Йосипович 

Голова Ужгородського міського 

товариства учасників афганської війни 

 

11 Митровцій 

Валентина Василівна 

Голова Ужгородської міської організації 

Товариства Червоного Хреста України 

 

12 Гирявець Мирон 

Михайлович 

Голова Ужгородського МВ 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів 

 

13 Богданець Оксана 

Володимирівна 

Голова Ужгородської міської 

громадської організації інвалідів зору 

“Дивосвіт” 

 

14 Токач Еміл 

Михайлович 

Голова Ужгородської міської організації 

ВГО “Захист дітей війни” 

 

15 Кульнев Володимир 

Миколайович 

Голова Ужгородської міської організації 

ветеранів 

 



16 Журавльов Микола  

Вікторович 

Керівник ужгородської філії громадської 

організації «Українська асоціація інвалідів 

АТО» 

 

17 Лизанець Олександр  

Михайлович 

Керівник Закарпатського обласного 

осередку української федерації спорту 

інвалідів з ураженням опорно-рухового 

апарату 

 

 

 

 
 

Секретар ради     А. Сушко 
 

 

 

 


