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Пщсумковий висновок
щодо виконання (реагйзацп) проект1в, розроблених громадськими оргашзацкми, для реашзацп яких надаеться фшансова пщтримка з бюджету мюта

Киева

у 2018 рощ

№
з/п

Назва громадськоУ 
оргашзацп

Назва проекту Обсяг 
бюджетних 

копглв, 
наданих для 
виконання 
(реал1защ'0 

проекту, грн.

Обсяг 
витрачених 
бюджетних 
коитв, як! 
надаж для 
виконання 
(реашзащ!) 

проекту, грн.

Результативна показники виконання (реашзаци) 
проекту

Висновок

1 2 3 4 5 6

1
за напрямком: надан
Г ромадська спшка 
«Братерство учасншав 
бойових дш Укра'ши»
(голова —Королюк 

Г.Р.)

ня фшансовсп пщтрим
Комплекс системних 
заход i в з 
ресощалЬаци 
учасниюв бойових 
дш та \'хшх амей 
«Назад в майбутне»

ки громадськил 
169 800

1 оргашзацшм i 
169 800

нвалш в та ветерашв:
Створен1 передумови для ycninmoi адаптаци учасншав 
АТО-ООС до сощуму. проведено 6 заход1в i3 
залученням до безпосередньо! участ1 в заход1 
людей з обмеженими можливостями (oci6 з 
швалщнютю в наслщок вшни), учасниюв бойових дш 
та IX Ымей. В заходах взяли участь 1848 oci6.

Проект 
реал1зовано 

вщповщно до 
плану заход1в, 
результативш 

показники



1 2 3 4 5 6

Здшснено вщвщування вшськовослужбовщв ЗСУ та 
НацюнальноТ Гвардй, в тому числ! члeнiв спшки 
«БРАТЕРСТВО УЧАСНИК1В БОЙОВИХ ДШ 
УКРА1НИ» в мюцях проходження i'xHboi' служби, 
надання вшськовослужбовцям матер1ально-техшчноТ 
допомоги, медикаментов та шших засоб1в. В заходах 
взяли участь 965 oci6.

вщповщають 
запланованим 
показникам та 

обсягу 
витрачених 

коптв

98 члешв спшки взяли участь у треншгу, i3 залученням 
вщповщних фах1вц1в, щодо особливостей роботи з 
учасниками антитерористичноТ операцп в плат ix 
сощальноУ адаптацн та сощального захисту.

2 Г ромадська 
оргашзащя
«Дарницька районна в 
MicTi Kneei оргашзащя 
швалццв вшни, 
Збройних Сил та 
учасниюв бойових 
дш»
(голова президп -  
Панчук В. Ф.)

Сощальна допомога 
iH вал щам вшни 
(особам з 
швалщнютю), 
допомога в 
забезпеченш 
реабтггацшного 
процесу ветеран!в 
вшни (oci6 з 
швалщшстю) 
Дарницького в MicTi 
Киев1 району

60 ООО 59 991 Забезпечено здшснення морально -  психолопчноУ 
гпдтримки oci6 з швалщшстю шляхом вщвщування 
лежачих та малорухливих члешв оргашзацп. Надано 
160 продуктових набор1в.

Проект 
реал1зовано 

вщповщно до 
плану заход1в, 
результативш 

показники 
вщповщають 
запланованим 
показникам та 

обсягу 
витрачених 

коитв

3 Вщокремлений
niдроздш «Дарницька
мюцева (районна в
MicTi Kneei)
оргашзащя
ВсеукраТнськоУ
громадсько'1
оргашзацп
«Всеукршнський

Забезпечення 
реабиитацшного 

процесу oci6 з 
швашднютю 

Дарницького району 
м1ста Киева засобами 

осв1ти, просвгги, 
культури i мистецтва

47 ООО 47 ООО Для 200 oci6 з швалщшстю - члешв оргашзацп 
проведено 4 тематичш екскурсп, 4 тематичш лекци, в 
яких взяли участь 400 oci6.

Проект 
реашзовано 

вщповщно до 
плану заход1в, 
результативш 

показники 
вщповщають 
запланованим 
показникам та



1 2 3 4 5 6

парламент
працездатних
швалщв»
(голова -
Петровсъкий В. Б.)

Организовано 3 тематичних концерта. В заходах взяли 
участь 302 особи.

обсягу
витрачених

коптв

Створення пщгрунтя 
для
працевлаштування 
oci6 з вадами зору в 
Дарницькому райош 
MicTa Киева

17 300 17 300 Проведено 5 семшарських занять з проблем 
працевлаштування oci6 з вадами зору. В заходах взяли 
участь 250 члешв оргашзацп.

5 Г ромадська 
оргашзащя
«Оргашзащя ветеран!в 
Украши»
Дарницького району 
м. Киева
(Голова президи - 
Пилипенко A.I.)

Сощальна 
реаб1л1тац1я та 
залучення людей 
похилого в1ку до 
активно! учасгп в 
суспшьному житт1 
м1ста

28 380 28 380 Забезпечено належш умови для виконання статутних 
завдань оргашзацп

Проект 
реализовано 

вщповщно до 
плану заход1в. 
результативи1 

показники 
вщпов1дають 
запланованим 
показникам та 

обсягу 
витрачених 

коптв

Разом: 322 480 322 471

Начальник управлшня пращ та
сощального захисту населения ( Тетяна СОЯ

Юр1й Захаров 564 43 90


