
Інформація  

про виконання Програми підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування  

за  2016 рік 

 

1.Управління праці та соціального захисту населення  
  КВКВ найменування головного розпорядника коштів  

 

2.Управління праці та соціального захисту населення  
  КВКВ найменування відповідального виконавця програми  

 

3. 091209,   Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2016 рік затверджена 

рішенням сесії від 23.12.2015 року   №42 
 КФКВ найменування програми , дата і номер рішення міської ради про її затвердження 
  

4.Напрямки діяльності та заходи цільової програми: Сприяння поліпшенню матеріальних та побутових умов шляхом надання 

матеріальної, натуральної допомоги та проведення інших заходів щодо питань соціального захисту ветеранів, інвалідів та 

малозабезпечених громадян похилого віку. Метою програми є створення сприятливих умов щодо забезпечення законних прав 

та інтересів мешканців міста для утворення громадських організацій по їх окремим категоріям. 
 

№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

1. 1.ГО «Моя нова сім’я»   ГО «Моя нова сім’я»  

2016р. 

10,0 10,0 Проведення 

фестивалю «Малахіт 

Закарпаття», сприяння 

активній участі дітей-

сиріт у суспільному 

житті 



№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

2. Громадська організація «Союз 

Чорнобиль України» м. Ужгород  

Громадська організація 

«Союз Чорнобиль 

України» м. Ужгород 

2016р. 

13,4 13,4 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

3. Ужгородська міська організація 

Всеукраїнської організації інвалідів 

війни, збройних сил та учасників 

бойових дій  

Ужгородська міська 

організація Всеукраїнсько 

ї організації інвалідів 

війни, збройних сил та 

учасників бойових дій, 

2016р. 

10,0 10,0 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

4. Закарпатська обласна спілка 

ветеранів війн  

Закарпатська обласна 

спілка ветеранів війн, 

2016р. 

6,7 6,7 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

5. Ужгородська міськрайонна 

організація “Товариства 

добровольців Закарпаття – учасників 

війни”  

Ужгородська 

міськрайонна організація 

“Товариства 

добровольців Закарпаття 

– учасників війни” ,2016р. 

4,0 4,0 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 



№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

організації 

6. Громадська організація 

«Ужгородська міськрайонна 

організація Всеукраїнського 

товариства політичних в’язнів і 

репресованих»  

Громадська організація 

«Ужгородська 

міськрайонна організація 

Всеукраїнського 

товариства політичних 

в’язнів і репресованих» 

2016р. 

6,7 6,7 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

7. Ужгородська ТО “УТОГ” Ужгородська  

ТО “УТОГ” ,2016р. 

8,3 8,3 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

8. Ужгородська ТПО “УТОС”  Ужгородська  

ТПО “УТОС” ,2016р. 

5,7 5,7 Проведення заходів до 

Дня білої тростини, 

надання матеріальної 

допомоги членам 

організації  

9. Ужгородське міське товариство 

інвалідів праці та дитинства 

“Оптиміст”  

Ужгородське міське 

товариство інвалідів 

праці та дитинства 

6,7 6,7 Тренінги, семінари, 

надання консультацій, 

моніторинг стану 



№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

“Оптиміст” , 

2016р. 

доступності 

інфраструктурних 

мереж 

10. Ужгородське міське товариство 

учасників афганської війни  

Ужгородське міське 

товариство учасників 

афганської війни , 

2016р. 

13,4 13,4 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

 

11. Ужгородська міська організація 

Товариства Червоного Хреста 

України  

Ужгородська міська 

організація Товариства 

Червоного Хреста 

України , 

2016р. 

5,3 5,3 Обслуговування 

пенсіонерів та 

інвалідів на дому, 

надання натуральної 

допомоги  

12. Ужгородське МВ Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів  

Ужгородське МВ 

Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів, 

2016р. 

13,4 13,4 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

13. Ужгородська міська громадська Громадська організація 8,8 8,8 Навчання осіб з 



№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

організація інвалідів зору “Дивосвіт”  інвалідів зору “Дивосвіт”, 

2016р. 

вадами зору 

комп’ютерної 

грамотності та 

орієнтування в 

просторі 

14. Ужгородська міська організація ВГО 

“Захист дітей війни”  

Ужгородська міська 

організація ВГО “Захист 

дітей війни” ,2016р. 

8,0 8,0 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

15. Ужгородська міська організація 

ветеранів  

Ужгородська міська 

організація ветеранів, 

2016р. 

6,0 6,0 Проведення офіційних 

заходів до урочистих 

дат, надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації 

16. Ужгородська філія громадської 

організації «Українська асоціація 

інвалідів АТО» 

Ужгородська філія 

громадської організації 

«Українська асоціація 

інвалідів АТО», 2016р. 

6,8 6,8 Встановлення 

пам’ятника загиблим 

воїнам АТО на пл. 

Постолакі, 

відвідування в 

шпиталях поранених 



№ з\п Захід Головний виконавець та 

строк виконання 

Планові 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Стан виконання 

заходів  

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

бійців 

17. Закарпатський обласний осередок 

Української федерації спорту 

інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату 

Закарпатський обласний 

осередок Української 

федерації спорту 

інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату, 

2016 р. 

66,8 66,8 Надання матеріальної 

допомоги членам 

організації, проведено 

ремонтні роботи 

(заміна 2-х вікон, 

заміна 

електропроводки, 

косметична побілка), 

придбання 

канцелярських товарів 

 Всього  200,00 200,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


