
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії з відбору 
громадських організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету міста Києва 
при Дарницькій районній в місті Києві 
державної адміністрації

/ $  ^ ^ Н ХЗАХАРЧЕІЖО 

У* лютого 2020 р.
Підсумковий висновок

щодо виконання (реалізації) проектів, розроблених громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка
з бюджету міста Києва у 2019 році

№
з/п

Назва громадської 
організації

Назва проекту Обсяг 
бюджетних 

коштів, наданих 
для виконання 

(реалізації) 
проекту, грн.

Обсяг 
витрачених 
бюджетних 
коштів, які 
надані для 
виконання 
(реалізації) 

проекту, грн.

Результативні показники виконання (реалізації) проекту Висновок

за напрямком: надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів:

1 Г ромадська спілка 
«Братерство учасників 
бойових дій України» 
(голова —Королюк Г.Р.)

«Школа патріота» 189 000 189 000 Формування у молоді та юнацтва почуття патріотизму, 
виховання морально-етичних цінностей, шанобливого 
ставлення до захисників Вітчизни, виховання 
громадянських почуттів і свідомої поваги до Конституції та 
інших законів України, соціальної активності і 
відповідальності за доручені державі та громадські справи. 
Проведено 17 заходів із залученням до безпосередньої 
участі в заході дітей учасників ангитерористичної операції 
(ООС), учнівська молодь та юнацтво, ветеранська спільнота, 
державні та громадські діячі. В заходах взяли участь 1165 
осіб.

Проект 
реалізовано 
відповідно до плану 
заходів, 
результативні 
показники 
відповідають 
запланованим 
показникам та 
обсягу витрачених 
коштів

і



№ Назва громадської Назва проекту Обсяг Обсяг Результативні показники виконання (реалізації) проекту Висновок
з/п організації бюджетних витрачених

коштів, наданих бюджетних
для виконання коштів, які

(реалізації) надані для
проекту, грн. виконання

(реалізації)
проекту, грн.

2 Г ромадська організація 
«Дарницька районна в 
місті Києві організація 
інвалідів війни, Збройних 
Сил та учасників бойових 
цій»
(голова президії - Панчук 
В. Ф.)

Соціальна допомога 
інвалідам війни, 
правовий захист 
ветеранів війни (людей з 
інвалідністю), допомога 
в забезпеченні 
реабілітаційного процесу 
ветеранів війни (осіб з 
інвалідністю) 
Дарницького в місті 
Києві району

181000 180 971 Забезпечено соціальну реабілітацію членів організації -  
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, відновлення 
здатності до самообслуговування, гідного існування і 
взаємодії з суспільством.
Забезпечено адресними наборами підтримки соціального та 

медично-реабілітаційного характеру 160 членів організації.

Проект реалізовано 
відповідно до плану 
заходів, 
результативні 
показники 
відповідають 
запланованим 
показникам та 
обсягу витрачених 
коштів

Разом: 370 000 369 971

Виконувач обов’язків начальника
управління праці та соціального захисту населення
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Юрій ЗАХАРОВ


