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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  “Кропивницьке  міське  товариство  політичних  в'язнів  і  репресованих”,  вул.  Куроп'ятникова,  15,
м. Кропивницький.

2. Керівник громадського об'єднання соціальної спрямованості, його контактні дані: Тихонович Надія Миколаївна,
0661231265.

3. Відповідальний (керівник) за виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів): Тихонович Надія Миколаївна.
4. Період виконання: ІІ півріччя 2020 року.
5. Мета програми (проєкту, заходу): Увічнення пам’яті жертв політичних репресій, борців за волю і незалежність

України, відновлення історичної справедливості, збір і накопичення свідчень жертв голодоморів та політичних репресій,
проведення пошукової роботи, поширення правдивої інформації про трагічні сторінки нашої історії, виступи у засобах
масової  інформації,  пошук  місць  загибелі,  поховань  борців  за  волю  і  незалежність  України,  вшанування  жертв
політичних репресій шляхом догляду за місцями поховань, пам’ятниками, меморіальними дошками жертв тоталітарного
радянського  режиму,  проведення  відповідних  урочистих  заходів,  зустрічі  з  молоддю,  виступи  у  засобах  масової
інформації,  надання правової,  психологічної, соціальної допомоги ветеранам, колишнім політв’язням і репресованим,
особам, які  зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР, залучення ветеранів до активної
громадської  діяльності,  до  співпраці  з  міською  владою  та  органами  місцевого  самоврядування,  до  патріотичного
виховання дітей та молоді. Проведення святкових “вогників”, культурно-історично-просвітницьких заходів, відвідування
музеїв, виставок; поїздки по місцям загибелі борців за волю України та пам’ятним місцям Кіровоградщини. Відвідування
Кіровоградського  академічного  українського  музично-драматичного  театру  ім.  М.  Л.  Кропивницького.  Відзначення
колишніх політв’язнів  і  репресованих грамотами,  цінними подарунками за  вагомий внесок  у  здобуття  та  розбудову
держави на День Незалежності України.  Поповнення  бібліотеки  Товариства  –  патріотичною та правовою  літературою

http://culture.kr-admin.gov.ua/articles.php?lng=ua&pg=94


2
стосовно прав ветеранів, обговорення чинного законодавства, напрацювання та подання пропозицій до органів влади
щодо практичної реалізації діючих законів та до проєктів законів з метою поліпшення законодавчої бази щодо ветеранів
війни,  колишніх  політв’язнів  і  репресованих,  навчання  ветеранів  війни  основам  комп’ютерної  грамотності,  роботі
в мережі Інтернет, пошук необхідних інформаційних матеріалів, допомога у вирішенні соціальних, побутових проблем
через органи місцевої влади, ЖЕКи, управління соціального захисту населення, тощо.

6. Цільова аудиторія: ветерани, колишні політичні в'язні і репресовані, молодь, громадськість міста.
7. Сума коштів виділена з коштів міського бюджету міста Кропивницького: 7 000,00 грн.
8. Заплановані та фактичні дані (значення індикаторів) показників:

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. Увічнення пам’яті жертв політичних репресій, борців за волю і
незалежність  України,  жертв  голодоморів.  Відновлення  історичної
справедливості. Надання правової, психологічної, соціальної допомоги.
Залучення  ветеранів  війни  до  активної  громадської  діяльності,  до
співпраці з міською владою та органами місцевого самоврядування, до
патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,  проведення  культурно-
історично-просвітницьких заходів.

Реалізовано  не  в  повному  обсязі,  в  зв'язку  з  гострою
респіраторною  хворобою  COVID-19,  спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 на території України. 
Кошти використано на загальну суму 4 275,20 грн.
Кошти  у  сумі  2995,20  грн  використано  для  придбання
квіткової  продукції  з  метою  відзначення  Дня  Незалежності
України, увічнення та вшанування пам'яті жертв голодоморів,
а  також для придбання новорічних подарунків,  літератури з
питань соціального та правового захисту ветеранів війни та
канцелярських товарів для роботи Товариства.
Кошти  у  сумі  1235,00  грн  використано  на  матеріальне
заохочення  працівників  громадського  об'єднання,  що  були
залучені для проведення заходів Товариством.
Кошти  у  сумі  45,00  грн  використано  на  оплату  послуг  з
ксерокопіювання документів.

Директор департаменту
соціальної політики ________________ Юлія ВОВК
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