
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора  

Департаменту соціального  

захисту населення обласної  

державної адміністрації 

від 17.05.2021 року № 42 

ПЕРЕЛІК 
переможців конкурсу заходів, розроблених громадськими організаціями, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 

 

№ 
п/п 

Назва громадської організації Назва заходу 
Фінансова 
допомога,  

грн 
1. Громадська організація 

«Центр медико-соціальної і 
фізичної реабілітації осіб з 
інвалідністю з вадами 
фізичного розвитку 
«Інтеграція» 

 

«Разом ми все подолаємо» до 
Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю) 

72477 

2. Громадська організація 
«Спілка 13 БТРО» 

«АртБліндаж» Соціалізація 
ветеранів АТО (ООС) у 
суспільстві (проведення на 
честь Дня Конституції  України, 
Дня Незалежності України та 
Дня пам’яті захисників України 
) 

 

96750 

3. Чернігівська обласна 
організація Українського 
товариства сліпих 

«Соціальний захист осіб з 
інвалідністю по зору»  (до  
Міжнародного дня «Білої 
тростини», Міжнародного дня 
незрячої людини, 
Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю) 

 

99340 

4. Громадська організація 
«Чернігівське обласне 
відділення Української 
спілки ветеранів 
Афганістану» 

 

«Естафета пам'яті поколінь» 
заходів до 30-ї річниці 
Незалежності України та інших 
державних свят   

99780 

5. Громадська організація 
«Чернігівське обласне 
відділення Української 
спілки ветеранів 
Афганістану» 

 

«МИ- нащадки козацького 
роду» до Дня захисника  
України 

39800 



6. Чернігівська обласна 
організація Українського 
товариства сліпих 

«Активне життя – запорука 
довголіття» (до Дня 
Конституції України, інших 
державних свят) 

 

93230 

7. Чернігівська обласна 
організація Всеукраїнської 
громадської організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль 
України» 

 

«Пліч о пліч стали біль і 
мужність» 

99980 

8. Чернігівська обласна 
організація Всеукраїнської 
громадської організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль 
України» 

 

«Чужої крові не пролили, а 
своєї не пошкодували» 

99300 

9. Чернігівська обласна 
організація Всеукраїнської 
організації Союз осіб з 
інвалідністю України» 

«Сильна жінка - жага до життя» 
присвячений до дня інвалідів 

 

100000 

10. Чернігівське обласне 
відділення Українського 
національного фонду 
допомоги інвалідам 
Чорнобиля 

 

Відзначення Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС 

100000 

11. Чернігівська обласна 
організація Українського 
товариства глухих 

«Перекладач он-лайн - 
Чернігів» 

98618 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора  

Департаменту соціального  

захисту населення обласної  

державної адміністрації 

від 17.05.2021 року № 42 

ПЕРЕЛІК 
переможців конкурсу для надання фінансової підтримки з обласного 

бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв громадським організаціям, діяльність 

яких має соціальну спрямованість у 2021 році 

 

№ 
п/п 

Назва громадської організації 
Фінансова 

допомога, 

грн 

1. Чернігівське обласне відділення Української спілки 

ветеранів Афганістану 
 

27095 

2. Чернігівська обласна організація Товариства Червоного 

Хреста України 
 

29000 

3. Чернігівське обласне відділення Українського 

національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля 
 

34350 

4. Чернігівська обласна організація ветеранів України 
 

49250 

5. Громадська організація «СПІЛКА 13 БТРО» 
 

24960 

6. Чернігівська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» 
 

26892 

7. Чернігівська обласна організація Українського 

товариства глухих 
 

49880 

8. Громадська організація «Центр медико-соціальної і 

фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами 

фізичного розвитку «Інтеграція» 
 

101520 

9. Чернігівська обласна організація Українського 

товариства сліпих 
 

25320 

10. Громадська організація «Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних» 

____________________________________________ 

 

100000 

 


