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Жук А.В.
З метою інформування населення міста про роботу громадських організацій міста
просимо розмістити на сайті міської ради інформацію наступного змісту:
Звіт про використання коштів, які направлялись з місцевого бюджету
на фінансову підтримку громадських організацій міста в 2019 році
(згідно рішення виконкому Покровської міської ради від 26.10.2018 № 368)
В 2019 році для продуктивної роботи громадських організацій міста згідно рішення
виконкому Покровської міської ради від 26.10.2018 № 368 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка Покровською міською радою».
Громадськими організаціцями витрачено 821,9 тис. грн. (у 2018 – 92,8 тис.грн.).
За результатами конкурсу фінансова підтримка надавалась :
-

Покровській міській організації ветеранів (Голощапова В.Ф.);

-

громадській організації «Активної реабілітації людей з інвалідністю» (Чайка В.А.).

У 2019 році Покровською міською організацією ветеранів проведено низку заходів,
направлених на підтримку ветеранів війни та праці, а саме:
Найменування заходів

Кошти,
грн.

Придбання спортивного інвентаря для проведення спортивно - реабілітаційних
та фізкультурно- оздоровчих заходів серед ветеранів війни, дітей війни та
ветеранів праці.
145675,00
Проведення культурно-розважальних заходів для ветеранів війни, дітей війни
та ветеранів праці, відвідування концертів в ПК "ШУ "Покровське". Концерти
відвідало 112 осіб.
28490,00
Проведення оздоровчих заходів для ветеранів війни, дітей-війни, ветеранів
праці в профілакторії - санаторії "Промінь" ДП УК «Краснолиманська». Було
оздоровлено 40 осіб.
198680,00
Придбання корзин з квітами, букетів квітів при відзначенні святкових та
історичних дат, які пов'язані з вшануванням пам'яті ветеранів війни: День
Перемоги у Другій світовій війні; День жалоби - початок Другої світової війни;
8665,00

День визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників; День
визволення України від німецько-фашистських загарбників, жертв
нацистських переслідувань та політичних репресій; формуванням соборності
та державності; проголошенням Незалежності України, суверенітету та
територіальної цілісності України. Місце покладання: пам’ятник загиблим у
Другій світовій війні: площа Шибанкова, пам’ятник Г.С.Москаленко,
заховання воїнів у парку Соборний, заховання загиблих воїнів біля
залізничного вокзалу; пам’ятний знак воїнам-інтернаціоналістам та
ліквідаторам аварії на Чорнобильськоі АЄС
Придбання ритуальних вінків для вшанування пам’яті при похованні ветеранів.
2516,00
Проведення заходів харчування під час навчальних семінарів, засідань
круглого столу, зустріч ветеранів з активістами громадського руху, після
проведення спортивних змагань шахово-шашкового та тенісного турнірів,
культурно-розважальних програм присвячених дню 8 березня, 9 травня,
Міжнародного дня людей похилого віку, Дню Святого Миколая, Дню ветеранів
МВД.
У вищеназваних заходах прийняло участь 310 осіб, а саме: 8 березня - 50 осіб;
шахово-шашковий турнір - 15 осіб; День визволення Донбасу
та
поздоровлення Глобенко М.А. - 55 осіб, виїзд на Лисогорську греблю - 26 осіб,
Міжнародний день людей похилого віку - 40 осіб, День визволення України 24 особи, День вшанування ветеранів МВД - 50 осіб; проведення підсумкового
семінару голів первинних організацій - 50 осіб.
56591,80
Придбання подарункових наборів для вручення ветеранам, учасникам
спортивних змагань шахово-шашкового та тенісного турнірів, Дня святого
Миколая, при проведенні річного підсумкового засідання голів первинніх
організацій та активістів ветеранського руху. Подарунки вручено 148 особам,
а саме: шахово-шашковий турнір - 13 осіб; тенісний турнір - 16 осіб, День
визволення України - 29 осіб; День Святого Миколая - 90 осіб.
37815,00
Розроблення та виготовлення информаційних видань – річних на 2020 рік,
календарів з розміщенням фото членів Покровської міської організації
ветеранів та м. Покровська. Виготовлено 1000 штук.
4536,00
Адміністративні витрати
141879,93
ВСЬОГО

624848,73

У 2019 році громадською організацією «Активної реабілітації людей з
інвалідністю» проведено заходи направлені на підтримку осіб з інвалідністю та витрачено
кошти на:
Найменування заходів
Придбання продуктових наборів пільговій категорії населення, членам
громадських організацій міста, людям з інвалідністю міста, дітям з
інвалідністю, з нагоди відзначення Дня незалежності України та Дня міста.
Проведення святкового обіду для членів громадських організацій міста
людей з інвалідністю з нагоди відзначення Дня незалежності та Дня міста.
Для відзначення Всесвітнього дня незрячих людей придбано 40 електроних
годинників, що розмовляють та мають термометр.
Виготовлення інформаційних буклетів (1000 шт.)
До Міжнародного дня людей з інвалідністю підготовлено інформаційний
буклет, який включає повну інформацію з оформлення різних документів,
телефонів комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, установ
соціальної сфери та ін.

Кошти,
грн.

2000,0
5600,0
3848,0

2700,0

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю проведено 3
обіди для людей з інвалідністю м. Родинське та м. Покровська (за місцем їх
проживання), охвачено 72 особи.
15855,1
Для малозабезпечених громадян міста, що мають інвалідність, до
Міжнародного дня людей з інвалідністю придбано продуктові набори у
кількості 200 шт.
До Міжнародного дня людей з інвалідністю для осіб з інвалідністю І та ІІ
групи придбано набори з миючими засобами у кількості 200 шт.
Для осіб пільгових категорій в місті надавались послуги лікувального
масажу та розробки індивідуальних програм.
Адміністративні витрати
ВСЬОГО

Начальник управління

Карпенко 20695

49870,0
48280,0
20000
48855,98
197009,08

І. Бонзюх

