
Перелiк програм (п pocKTiB, заходiв), розроблених обласн и м t{ громадськлIми
об'еднаннями BeTepaHiB, осiб з iнвалiдпiстю та осiб, якi ltостра}к/IалIr

внаслiдОк ЧорнобильськОТ катастРофи, /IJIя викОна IItIя (реал iia rtii) я ких
нада€ться фirlансова пiдтримка у 2022 poui.

лlь

з/п

Ресстра-
цlинии
цомер

Органiзацiя; що подала проект Назва проекту

рекопIеltдовtlна
KOIIKYPCIIOIO

lcoпricielo супtа
Itошrтiв з

обласного
бrоджетy, грн

l l Чернiвецька обласна орган
ВсеукраТнськоТ орган iзацiТ
"Союз органiзацiй iнвалiдi

зацlя
нвалiдiв
УкраТltи"

Обласна спартакiада
осiб з iнвалiднiстю
"Повiр у себе"

з 7000,0

2 l5 Громадська органiзаrцiя кЧерн i вецьке
обласне об'еднання учасниlti в,
ветерагt i в, i нвал iдi в антитерористи.tноТ
операчii'та Тх сiмей>

Проеtст <Захисти
Батькiвrцину.
Ант,итерористи,-t н ий
захист)

36000,00

J 4 Черн i вецька орган iзацiя Украi'нського
товариства глухих

кf{оступне
суспiльот,во>

3 75 00,0

4 _1 Черн i вецька органiзацiя УкраIнського
товариства глухих

кСтворення
iнформацiйного
простору для осiб з
iнвалiднiстю зi слуху >

3 7000,0

5 6 Громадська органiзацiя кЧернiвецьке
обласне товариство полiтв'язнiв та
репресованию)

lerIb пам'яr,i rlcepTB
полiтичгtих релресiй

з7420,0

6 5 Громадська оргаlriзацiя кЧернiвецьке
обласне товариство полiтв'язнiв та
репресованих)

<В0 рiчrrиця створення
УПА)

37000,0

,7 ,7
Громадська органiзацiя кЧернiвецьке
обласне товариство пол iтв'язt-t iB та
репресоваLIих)

"!егtь Скорботи" 3 59в0,0

8 lз I-ромадська органiзачiя KLIepH iвецьке
обласне об'еднання кLlорнобил btti
Букови1-1и>

<ЗаХiД <<R iдзрlд.lgt{ня
36-i'рiчгrицl
ЧорнобильськоТ
катастросЬи>>

з 6000,0

9 Z5 Черн iвецька обласна органiзацiя
Украiнська Сп iлка ветерагt iB
Афганiстану (BoiHiB-
iнтернацiоналiстiв)

Змагання з волейболу
до !ня введеI-1ня

вiйськ в Афганiстан

3 7500,00

l0 2 Черн i вецька обласна органiзацiя
BceyrtpaTHcbKoi орган iзацii iнвал iдiв
"Союз органiзацiй iгrвалiдiв УкраТни''

Особам з il-tвалiднiстю
постiйний правовий
захист. Вiдзначення
мiжнаролного дня ооiб
з i1-1валiднiстlо

з 7000,0

l1 14 громадська органiзацiя <чернiвецьке
обласне об'еднання кЧорнобильцi
Буковини>

Захiд кВшаIlуваFlня

у.tасl-tикi в л i ltB iдацiТ
гrаслillкiв aBapii' tra
LIAEC)

36000,0

l2 2\ LIepH 
i вецька обласна орган iзацiя

УкраIнська Спiлка BeTepaHiB
А(lганiстану (BoTHiB-
iгlтернацiоналiстiв)

к/]ень родини - В

липня)) для батькiв
померлих та загиблих
учасникiв бойових дiй
в Аdlганiстанi

3 7500,0



lз 22 Чернiвечька обласна органiзачiя
УкраТнська Сп iлка ветерагl i в

Ас|lганiстану (Boi'HiB-
iнтернацiонал icTiB)

Змагання з tРуr,болу ло
f{ня високомобiльtlих
десантних вiйсьrс

3 7500,0

14 19 LIернiвецька обласна орган iзацiя
УкраТнська Спiлка BeтepaHiB
Афганiстану (BoTHiB-

iнтернацiоналiстiв)

кСвяr,куваьrня 33-Т

рiчrrицi виведення
вiйськ з АсРганiстану>

3 7500,0

15 20 LIepHi вецька обласна органiзацiя
УкраТнська Спiлка BeTepaHiB
Афганiстану (воiнiв-
iнтернацiоналiстiв)

Фестиваль Афгансыtоi
пiснi

37500,0

16 11 Громадська органiзацiя кЧернiвецьке
обласне об'сднання учасникiв,
BeTepaHiB, iнвалiдiв антитерористичноТ
операцiТ та Тх сiмей>

I1poercT кЕкскурсiя
слiдами АТО)

22000,0

1,7 9 Чернiвецька обласна орган iзацiя
Оргаrl iзашii' ветеран i rз У Kpai'tl и

<В iдзначен ня

дер)I(авних визI lаLltJих
та пам'ятllих дат
Украi'l-tи>

36000,0

l8 l8 Громадська орган iзацiя KLIepH iвецьке
обласне об'сднання учасникi в,

BeTepaHiB, iнвалiдiв антитерористичноТ
операцii'та Тх сiмей>

I-IpoeKT кВiдзначення
!ня захисника
УrtраТни>

36000,0

19 16 Громадська органiзацiя кЧернiвецьке
обласне об'сднання учасникiв,
BeTepaHiB, iнвалiдiв антитерористичноТ
операцiТ та ik сiмей>

Соцiальний треt-tiнг -
кСприяння у
працевJIаштуванн i

учасникiв АТО)

36000,0

20 12 Чергliвецька обласна органiзацiя
ОрганiзацiТ BeTepaHiB УкраТни

Випуск газе-ги
кВетеран Буковини>

36000,0

2l в Черн i вецька обласна орган iзацiя
Орган iзацiТ ветеран iB УкраТн и

Пiдготовка матерiалiв
та друк t(ниги
кПочеснi ветера}Jи
Букови ни>

36000,0

22 ll Черьtiвецька облаона органiзаLliя
Орган iзачii BeTepaHi в YKpai'H и

IV Буковиllський
Форум ветеранських
органiзацiй BeTepaHiB
областi

3 6000,0

Z5 10 Черн iвецьltа обласна орган iзацiя
Орган iзачiТ BeTepaHiB УкраТни

кОгляд волонтерськоТ
дiяльностi обласноТ
органiзацiТ BeTepaHiB
УкраТни>

36000,0

Секретар конкурсноi KoMicii н. БордIян(:И-


