
Додаток 6
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
25 серпня 2020 року № 390

Підсумковий висновок
щодо виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів)

громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості у 2020 році

1.  Назва  громадського  об'єднання  соціальної  спрямованості,  його  юридична  та  фактична  адреса:  громадська
організація “Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану”, вул. Велика Перспективна, 84,
м. Кропивницький.

2.  Керівник  громадського  об'єднання  соціальної  спрямованості,  його  контактні  дані:  Шерстньов  Олександр
Анатолійович, 0993576828.

3.  Відповідальний  (керівник)  за  виконання  (реалізацію)  програм  (проєктів,  заходів):  Шерстньов  Олександр
Анатолійович.

4. Період виконання: ІІ півріччя 2020 року.
5. Мета програми (проєкту, заходу): соціальний захист ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та

сімей загиблих ветеранів війни, а саме: медичне, санаторно-курортне лікування, пенсійне забезпечення та забезпечення
житлом.  Вшанування та увічнення пам'яті  ветеранів війни,  виховання шанобливого ставлення і  поваги до ветеранів
війни — захисників України, виховання патріотизму та національної свідомості,  зміцнення культурологічних зв'язків
з аналогічними українськими колективами, виконавцями та національно-патріотичне виховання молоді.

6. Цільова аудиторія: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни,
студенти та учні навчальних закладів, керівництво управління соціального захисту населення, представники пенсійного
фонду.

7. Сума коштів виділена з коштів міського бюджету міста Кропивницького: 18 000,00 грн.
8. Заплановані та фактичні дані (значення індикаторів) показників:



2
Досягнення в результаті виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) цілей і завдань

№ 
з/п

Заплановані цілі, завдання Фактично реалізовані (нереалізовані),
реалізовані не в повному обсязі 

цілі, завдання

1. Соціальний захист ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей
загиблих  ветеранів  війни,  а  саме:  медичне,  санаторно-курортне  лікування,  пенсійне
забезпечення  та  забезпечення  житлом.  Вшанування  та  увічнення  пам'яті  ветеранів
війни,  виховання шанобливого ставлення і  поваги до ветеранів  війни — захисників
України,  виховання  патріотизму  та  національної  свідомості,  зміцнення
культурологічних зв'язків з аналогічними українськими колективами, виконавцями та
національно-патріотичне виховання молоді.

Реалізовано  не  в  повному обсязі,  в  зв'язку  з
гострою респіраторною хворобою  COVID-19,
спричиненою  коронавірусом  SARS-CoV-2  на
території України.
Кошти  у  сумі  3  600,00  грн  використано  на
оплату  послуг  за  електро-,  водо,-
теплопостачання та інші комунальні платежі.

Директор департаменту
соціальної політики ________________ Юлія ВОВК

(підпис)            (П.І.Б.)


