
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 “Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького”, вул. Василя Нікітіна, 27-а, м. Кропивницький.

2.  Керівник  громадського  об'єднання  соціальної  спрямованості,  його  контактні  дані:  Колпак  Інеса  Леонідівна,
0661305249.

3. Відповідальний (керівник) за виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів): Колпак Інеса Леонідівна.
4. Період виконання: ІІ півріччя 2020 року.
5. Мета програми (проєкту, заходу): створити перший в місті ветеранський освітній дискусійний відео клуб; надати

можливість ЦУ реалізувати свій творчий потенціал;  залучити до активного життя в суспільстві,  підняти самооцінку;
сприяти інтеграції ЦУ у суспільство; здобуття нових знань, через ознайомлення з історією України та міста;  здобуття
нових  навичок  і  методів  в  дискусії  та  аналізі  історичних  подій;  формування  і  розвиток  мотивації,  спрямованої  на
підготовку  до  захисту  держави  і  служби  у  Збройних  Силах  України  та  інших  військових  формуваннях;  виховання
української  молоді  в  дусі  військових  традицій  українського  народу;  формування  патріотично  зрілої  особистості;
акцентування уваги до військових і обрядово-побутових традицій українського народу; військово-професійна орієнтація
молоді; розширення і поглиблення національно-громадянських і військово-патріотичних уявлень і знань.

6.  Цільова  аудиторія:  Ветерани війни,  особи з  інвалідністю внаслідок російсько-української  війни та  члени їх
сімей, родини загиблих ветеранів війни, волонтери.

7. Сума коштів виділена з коштів міського бюджету міста Кропивницького: 70 000,00 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. Проведення на постійній основі лекцій та відеофільмів з історії  України та міста до
яких залучати від 25 до 30 осіб ЦА:

- 10 лекцій з історії міста з демонстрацією фото і відео документів;
- Розробка плану заходів з популяризації вулиць, провулків, скверів міста, названих на

честь  Героїв.  Залучення  до  співпраці  членів  родин  загиблих,  мешканців  вулиць,  які  були
перейменовані;

- 12 лекцій з історії визвольної боротьби в Україні.

Реалізовано  в  повному  обсязі  та
використано  кошти  у  сумі
69 970,00 тис. грн.

Директор департаменту
соціальної політики ________________ Юлія ВОВК

(підпис)            (П.І.Б.)


