
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 07 грудня 2012 року                 м. Ужгород                          № 687 
 
     
Про Програму підтримки діяльності  
громадських організацій міста  
соціального спрямування на 2013 рік 

 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве 

самоврядування в Україні” та з метою захисту інтересів членів громадських, 
ветеранських організацій, активізації духовно-патріотичного і культурно-
естетичного виховання мешканців міста  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму підтримки діяльності громадських організацій 

міста соціального спрямування на 2013 рік згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми згідно з 

додатком 2. 
 
3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 
 
4. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління праці 

та соціального захисту населення.   
 
5. Виконання рішення покласти на керівників громадських організацій 

згідно з додатком 3.  
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фленько В.Ю. 
 
 
 

Міський голова                                                                                В.Погорелов 
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Додаток 1 

                                                                                                               до рішення _XV_ сесії 
                                                                                                               міськради VI скликання     

                                                                                                    від _7.12.12_ № 687 

 
Програма  

підтримки діяльності громадських організацій міста  
соціального спрямування на 2013 рік. 

  
І. Загальна частина 

 
Програма розроблена на підставі п.22 ч.1 ст. 26  Закону України ”Про 

місцеве самоврядування в Україні”. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою програми є створення сприятливих умов щодо забезпечення 
законних прав та інтересів мешканців міста для утворення громадських 
організацій по їх окремим категоріям.  

 
Першочерговими завданнями Програми є: 
- сприяння повноцінної участі всіх категорій населення в соціально-

економічному та політичному житті суспільства;   
- розв’язання соціальних проблем;  
- реалізація заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування 

ветеранів війни, інвалідів, громадян похилого віку; 
- активізація культурно-естетичного та духовно-патріотичного 

виховання мешканців міста; 
- координація діяльності виконавчих органів міської ради із 

залученням населення міста до організації та проведення заходів. 
 

ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
 

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах фактичних коштів, 
які передбачені в бюджеті міста для управління праці та соціального захисту 
населення. 
 

ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 
 

           Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється 
управлінням праці та соціального захисту населення. 
 

V. Основні заходи Програми 
 

- Сприяння поліпшенню матеріальних та побутових умов шляхом 
надання матеріальної, натуральної допомоги та проведення інших 
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заходів щодо питань соціального захисту 
ветеранів, інвалідів та малозабезпечених громадян похилого віку; 

- Надання допомоги в період відвідування на дому та в лікарнях важко 
хворих членів організацій; 

- Організація та проведення урочистостей по відзначенню ювілейних та 
пам’ятних дат; 

- Надання організаційної, а при наявності коштів, матеріальної 
допомоги на поховання померлих одиноких ветеранів та інвалідів; 

- Виплата матеріальної допомоги активістам громадських організацій; 
- Витрати на придбання канцтоварів та сприяння зміцненню 

матеріально-технічної бази організацій; 
- Проведення оплати за оренду приміщень та комунальні послуги 

підприємствам, що надають їх; 
- Організація та проведення “круглих столів” і навчально-

інформаційних семінарів по питаннях соціального захисту, участь у 
святкових заходах та фестивалях. 

 
 
 
 
 

      Міський голова                                                                                В.Погорелов 
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    Додаток 2 
                                                                                                               до рішення _XV_ сесії 

                                                                                                               міськради VI скликання     
                                                                                                    від _7.12.12_ № 687 

 
 

РОЗРАХУНОК 
потреби коштів громадським організаціям для реалізації  

заходів, передбачених Програмою підтримки діяльності громадських  
організацій міста соціального спрямування на 2013 рік. 

№ з/п Назва громадських організацій Сума (тис.грн.) 

1 
Родинний будинок благодійного фонду 
“Нова сім’я” 

10,0 

2 
Громадська організація «Союз Чорнобиль 
України» м. Ужгород 

6,0 

3 
Ужгородська міська організація Всеукраїнської 
організації інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій 

11,0 

4 
Ужгородський міський осередок Закарпатської 
обласної спілки ветеранів війн 

3,0 

5 
Ужгородська міськрайонна 
організація “Товариства добровольців 
Закарпаття – учасників війни” 

3,0 

6 
Ужгородська організація Всеукраїнського 
товариства політв’язнів та репресованих 

5,6 

7 Ужгородська ТО “УТОГ” 12,5 
8 Ужгородська ТПО “УТОС” 5,5 

9 
Ужгородське міське товариство інвалідів праці 
та дитинства “Оптиміст” 

6,0 

10 
Ужгородське міське товариство учасників 
афганської війни 

9,0 

11 
Ужгородська міська організація Товариства 
Червоного Хреста України 

4,0 

12 
Ужгородське МВ Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів 

28,7 

13 
Ужгородська міська громадська організація 
інвалідів зору “Дивосвіт” 

8,35 

14 
Ужгородська міська організація ВГО “Захист 
дітей війни” 

11,0 

15 Ужгородська міська організація ветеранів 6,0 
 Разом: 129,65 

 
 

Міський голова                                                                                В.Погорелов 
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       Додаток 3 
                                                                                                               до рішення _XV_ сесії 

                                                                                                               міськради VI скликання     
                                                                                                    від _7.12.12_ № 687 

 
 
 

СПИСОК 
керівників громадських організацій міста 

 
№ 
з/п 

Прізвище, імя, по 
батькові 

Посада Примітка

1 Червоноока 
Валентина Семенівна 

Директор родинного будинку 
благодійного фонду “Нова сім’я” 

 

2 Чемет  
Олександр Степанович 

Голова громадської організації «Союз 
Чорнобиль України» м. Ужгород 

 

3 Гудманян 
Грант Амазович 
 

Голова Ужгородської міської 
Всеукраїнської організації інвалідів 
війни, збройних сил та учасників 
бойових дій 

 

4 Гичка Антон 
Олександрович 
 

Ужгородський міський осередок 
Закарпатської обласної спілки 
ветеранів війн 

 

5 Гавриляк Георгій 
Георгійович 

Голова Ужгородської міськрайонної  
Організації “Товариства добровольців  
Закарпаття – учасників війни” 

 

6 Мазюта  
Михайло Андрійович 
 

Голова Ужгородської організації 
Всеукраїнського товариства 
політв’язнів та репресованих 

 

7 Булеца 
Наталія Сергіївна 

Голова Ужгородської ТО “УТОГ”  

8 Міовканич Олексій 
Михайлович 

Голова Ужгородської ТПО “УТОС”  

9 Марко 
Василина Михайлівна 

Голова Ужгородського міського 
товариства інвалідів праці та 
дитинства “Оптиміст” 

 

10 Удод  
Адам Миколайович 

Голова Ужгородського міського 
товариства учасників афганської 
війни 

 

11 Митровцій 
Валентина Василівна 

Голова Ужгородської міської 
організації Товариства Червоного 
Хреста України 

 

12 Моркляник Василь 
Миколайович 

Голова Ужгородського МВ 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів 

 

13 Богданець Оксана Голова Ужгородської міської  
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Володимирівна громадської організації інвалідів зору 

“Дивосвіт” 
14 Токач Еміл 

Михайлович 
Голова Ужгородської міської 
організації ВГО “Захист дітей війни” 

 

15 Кульнев Володимир 
Миколайович 

Голова Ужгородської міської 
організації ветеранів 

 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                В.Погорелов 
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