
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, 

попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки за 2016 рік 

 

 

1.  2413140         Управління у справах культури. спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування головного розпорядника коштів програми ) 

 

2.  2413140         Управління у справах культури. спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування відповідального виконавця  програми ) 

 

3.  091103         «Програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії  

                                   торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки». Рішення сесії Ужгородської міської ради №50 від 23.12.2015р.  

       КФКВ                            ( найменування  програми, дата і номер рішення міської ради про ії затвердження) 

 

Напрямки діяльності та заходи цільової програми: Реалізація державної молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, 

спрямованої на  утвердження в суспільстві  соціальної справедливості та гендерної рівності 

  

                                                                                                                                                                                                                                           (грн.) 
№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк 

виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансування 

Фактичні 

обсяги 

фінансуван

ня 

Стан виконання заходів 

(результативні показники 

виконання заходів) 

1 Організація та проведення урочистих заходів з нагоди 

вручення посвідчень та нагрудних знаків  "Мати-героїня" 

багатодітним жінкам міста  

 

Відділ спорту, 

сім’ї та молоді 

11.01.2016 

690 690 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

2 Участь у  проведенні заходу "Різдво по ужгородськи" 

 
07-08.01.16р. 2500 2500 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

3 Пізнавально-розважальний вечір для дітей хворих на 

цукровий діабет та їх батьків. 
29.01.16р. 4769 4769 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк 

виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансування 

Фактичні 

обсяги 

фінансуван

ня 

Стан виконання заходів 

(результативні показники 

виконання заходів) 

  

4 Прес-конференція щодо ознайомлення молоді з освітньою 

системою Славаччини. 

 

11.02.16р. 600 600 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

5 Молодіжно-розважальне свято до Дня закоханих на 

території кафе "Твінс". 

 

13.02.16р. 5 372 5 372 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

6 Прес-конференція щодо виправлення засуджених, 

адаптацію їх у суспільстві 

 

18.02.16р. 600 600 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

7 Проведення свята з нагоди 8 Березня 

 
03.03.16р. 975 975 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

8 Спільно з ГО "Клин Клином" вітально-розважальний захід з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня. 

 

07.03.16р. 4 065 4 065 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

9 Спільно з ГО "Інститут місцевого розвитку територіальних 

громад" містецька акція "Фіглі по-ужгородськи" 

 

01.04.16р. 2 221 2 221 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

10 Відзначення Всесвітнього дня поширення інформації про 

проблему аутизму на вулицях Ужгорода. 

 

02.04.16р. 4 644 4 644 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

11 Долучення до відзначення 25-ти ліття Родинного дитячого 

будинку благодійного фонду "Нова сімя". 

 

01.05.16р. 2 934 2 934 100% .Створення сприятливих умов для 

соціального становлення та розвитку 

молоді. 

12 Організація та проведення культурно-просвітницької  акції з 

патріотичного виховання молоді, духовний розвиток в 
09.05.16р. 5 449 5 449 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 
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парку Підзамковий. 

 

розвитку молоді. 

 

13 Підтримка у проведенні 10-ї ювілейної конференції Закарпатської 

філії Української спілки психотерапевтів "Шляхи до себе 

"Психологія сучасності", присвяченої дню сімї. 

 

13-14.05.16р. 3 384,20 3 384,20 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

14 Спільно з ГО "Зонта клуб" організація та проведення 

конкурсної програми "Супер мама". 

 

25.05.16р. 2 150 2 150 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

15 Організація та проведення святкової концертної програми за 

участю учнів дошкільних навчальних закладів "До-ре-мі-фа-

солька" на пл.Театральній. 

 

29.05.16р. 2 600 2 600 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

16 До Дня захисту дітей спільно з БФ "Стевія" та ЗОБФ 

"Ромське життя" спортивно-розважальне сімейне свято у 

парку "Підзамковий". 

 

01.06.16р. 4 102 4 102 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

17 Організація та проведення заходів з нагоди вручення 

посвідчень та нагрудних знаків "Мати-героїня". 

 

08.06.16р. 520 520 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

18 Сімейні старти "Мама, тато, я - спортивна сімя" 

 
11-12.06.16р. 960 960 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

19 Організація та проведення спільно з ГО "Воркаут-Ужгород" 

спортивно-розважальні заходи "Молодь спортивна" та 

"Молодь за спортивний спосіб життя". 

 

26-27.06.16р. 2 500 2 500 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

20 Підтримка УМО ВМГО "Фундація регіональних ініціатив" в 

проведенні освітньо-мотиваційного наметового табору з 

прав людини. 

 

30.07.-

04.08.16р. 

2 320 2 320 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 
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21 Проведення другої регіональної філателістичної виставки. 

 
05-08.08.16р. 3 900 3 900 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

22 Організація та проведення "Ужгородської регати 2016" 

 
07.08.16р. 3 500 3 500 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

23 Проїзд дітей із ДП "Санаторій "Поляна" та оздоровчій табір 

"Наталія".(Транспортні послуги). 

 

29.08.16р. 9 002,84 9 002,84 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

24 Проведення регіонального конкурсу краси "Міс 

Закарпаття",монтаж.використання,демонтаж сценічних 

конструкцій 

 

 

09.09.16р. 

 

3 600 

 

3 600 

100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

25 Організація та проведення "Європейського тижня 

мобільності" 

 

16-23.09.16р. 4 275 4 275 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

26 Проведення семінару з питань гендерної рівності "Права і 

можливості жінок в Україні". 

 

20.09.16р. 2 162 2 162 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

27 Організація дитячої локації-арт зони  в рамках відзначення 

Дня міста. 

 

24-25.09.16р. 13 366 13 366 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

28 Розважально-ігрова програма "Сімейне свято" в рамках 

відзначення Міжнародного тижня глухих. 
25.09.16р. 2 000 2 000 100% .Створення сприятливих умов для 

соціального становлення та розвитку 

молоді. 

29 Участь в організації заходу з нагоди відзначення 10-ти річчя 

благодійного фонду "Стевія". 

 

12.11.16р. 5 148,75 5 148,75 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 



№ 
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30 Організація та проведення інформаційно-просвітницької 

акції "Бузкова стрічка" спрямована на запобігання 

насильству в сімї у рамках проведення Всеукраїнської акції 

"16 днів проти насильства". 

 

25.11.2016р. 
 

10 200 10 200 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

31 Придбання святкових подарунків для дітей, які потребують 

особливої соціальної підтримки 

 

12.16.р. 

 
44 865 44 865 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

32 Організація театрального дійства "Святий Миколай 

Чудотворець" 

 

19.12.16р. 
 

5 900 
 

5 900 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

33 Організація новорічної інтермедії "Новий рік у країні казок" 

 

23.12.16р. 

 
8 500 

 
8 500 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

34 Організація та проведення інформаційно-просвітницької 

акції «Людина – не товар». 
22-

23.12.2016р. 
5 025 

 
5 025 100% .Створення сприятливих 

умов для соціального становлення та 

розвитку молоді. 

 

  ВСЬОГО:  174 799,79 174 799,79  

 

 

 

Заступник начальника відділу спорту, сім’ї та молоді                             __________                                       Р.Воловар 

                   (підпис) 


