
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керуючий справами виконкому 

_________Л.ДУБОВИК 
 

Підсумковий висновок щодо реалізації проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у 

сфері соціального життя міста, для реалізації яких надавалася фінансова підтримка на 2019 рік 
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Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми 

(проекту, заходу) запланованим результативним показникам та обсягу витрачених 

бюджетних коштів 

1.  «Подорожуймо 

разом» 

Конотопський 

благодійний 

фонд для 

тяжкохворих 

дітей та їх сімей 

«Серця любові» 

19 500  19 500  Проект реалізовано у повному обсязі. 

- Організували цікаві поїздки, для родин з особливими 

дітьми, що сприятимуть розширенню їх соціального 

та культурного досвіду; 

Родини відвідали – 

 м. Київ  виставу Київського Цирку, Київський Зоопарк, 

оглядова екскурсія м. Київ. 

М. Суми- провели оглядову екскурсію містом, відвідали 

кафе «Макдональдс» 

         м.Тростянець  відвідали  міську бібліотеку, районний 

інклюзивно-ресурсному центр, екскурсію  містом, відвідали 

музей шоколаду, парк міський, круглий двір та інші.  

Дві оздоровчі  поїздки до р. Сейм. 

Проведена виставка дитячих малюнків, виробів з пластиліну та 

кольорової бумаги  та фотографій. 

 



2.  «У пошуках 

«Ми» 

Благодійна 

організація 

«Міжнародний 

благодійний 

фонд «Крила 

Надії» 

20 000 20 000 Проект реалізовано у повному обсязі. 
До проекту фактично залучено 35 родин військовослужбовців, 

7 волонтерів, меценати; значна кількість населення міста була 

ознайомлена з проектом та ходом його реалізації через місцеві 

ЗМІ, соціальні мережі 

Мета програми (проекту, заходу) 

• Психоемоційне розвантаження демобілізованих 

учасників бойових дій та членів їх сімей через творчість.  

• Зміцнення родинних стосунків  

• Увага до проблем родин демобілізованих учасників АТО 

з боку громадськості та влади. 
3.  «Кольоровий 

світ» 

Благодійна 

організація 

«Міжнародний 

благодійний 

фонд «Крила 

Надії» 

15 440 15 440 Проект реалізовано у повному обсязі. 
- Заплановані заходи реалізовано у повному обсязі: 

проведено 2 майстер класи з підгрупами дітей та 10 

творчих занять. 

Залучено 32 дитини, 5 педагогів та 7 волонтерів. Діяльність 

висвітлювалась на сторінках фонду в соціальних мережах та в 

ЗМІ. 
4.  Двомовний 

Творчий 

Простір 

Громадська 

організація 

КОНОТОПСЬК

ИЙ 

ІНФОРМАЦІЙН

О-

ТЕХНОЛОГІЧН

ИЙ КЛАСТЕР 

13 000 13 000 Проект реалізовано у повному обсязі. 

● опрацьовано думки і почуття, які учасники звикли 

стримувати; 

● налагоджено комунікацію, співпрацю та порозуміння у 

змішаних групах; 

● підвищено рівень особистого розвитку, розкрито 

потенціал дитини, 

● збільшено рівень позитивних відчуттів та особистого 

щастя; 

● одержано цінний матеріал для аналізу психоемоційного 

стану учасників(ць); 

● розвинуто конструкторські та мовні здібності та 

підвищити самооцінку; 



● збагачено словниковий запас англійської мови в 

учасників(ць). 

Кількість учасників - 219 осіб. 

 
5.  «Пам’ятаємо 

героїв» 

Громадська 

організація 

«Конотопське 

об’єднання 

ветеранів війни 

за незалежність 

України» 

14 000 14 000 Проект реалізовано у повному обсязі. 

Проаналізовано друковані та електронні ЗМІ про героїв книги. 

Проведено інтерв’ю рідних, близьких, друзів та товаришів по 

зброї героїв книги. 

Підготували матеріали до місцевих та обласних ЗМІ та сюжети 

для Конотопської студії телебачення. 

Зібрано фотознімки для ілюстрації книги. 

Підготували матеріал до друку. 

Знайшли спонсорів для видання та професійних літературних 

редакторів та операторів комп’ютерної верстки для 

виготовлення якісного макету. 

Організовано та проведено презентації видання. 

Вручено примірники книг всім, хто брав участь у її виданні, а 

також бібліотекам та школам. 
6.  «Форум 

представників 

студентського 

та учнівського 

самоврядуванн

я м.Конотоп 

«Майстерня 

лідерів» 

Молодіжна 

організація 

студентів 

«Новий час» 

9 045 9 045 Проект реалізовано у повному обсязі. 

1. Провели 5 практично значущих майстерень для 

представників студентського та учнівського самоврядування 

освітніх закладів міста («Майстерня психологічної стійкості», 

«Майстерня соціального захисту», «Майстерня 

саморепрезентації та ораторського мистецтва», «ІТ-технології 

у становлення сучасного лідера», «Майстерня бізнес-

планування»). 

2. Провели форум «Майстерня лідерів» за результатами 

проєкту. 

- досягли обізнаності молоді у важливості формування 

особистої відповідальності. 

- сформована мотивація до саморозвитку та 



самовдосконалення 

- досягли обізнаності молоді у основних нормах соціального 

захисту, норм захисту прав людини, свободи слова тощо 

- виявлена велика кількість учасників проекту, що бажає в 

подальшому займатися громадською діяльністю у місті 

- сформована група ініціативних, відповідальних підлітків, які 

прагнуть долучатися до інших соціальних проектів у місті 

- обізнаність молоді у основних аспектах практичної 

значущості гаджетів у житті активної людини 

- обізнаність молоді у основних правила формування бізнес-

планів, їх презентація, захист та пошук партнерів 

 

Кількість учасників - 40 осіб зі шкіл, ПТНЗ, технікумів та 

інституту, 600  осіб молоді, яким буде презентовано проект у 

освітніх закладах 
7.  «Всі разом за 

сім’ю» 

Громадська 

організація 

«Молодіжне 

християнське 

об’єднання 

«Телейос» 

9 015 9 015 Проект виконано у повному обсязі.  

Суттєвих перешкод у ході реалізації проекту не було виявлено. 

12 травня 2019 року на площі біля МКЦД "Кінотеатр "Мир" 

вже вдруге у нашому місті Конотоп відбувся вуличний 

фестиваль у підтримку сімейних цінностей «Всі разом за 

сім’ю!», ініційоване радою церков Конотопа та громадською 

організацією "Молодіжне християнське об'єднання «Телейос» 

за підтримки виконавчого комітету Конотопської міської ради. 

Чудовий настрій та корисну інформацію про сімейні цінності 

отримали містяни, які прийшли на захід та взяли участь у 

різноманітних конкурсах, а таких було чимало. На площі були 

розташовані два десятки локацій сімейного сервісу. Під час 

заходу відбулась також хода «За сімейні цінності» від центру 

міста до пологового будинку, де з нагоди Дня матері зі святом 

привітали сьогоднішніх породіль. Хедлайнером фестивалю 

"Всі разом - за сім'ю!" цього року був відомий кавер гурт 



«Вместе БЕЗ» з сучасними піснями. 

Кількість учасників - Приблизно 5-7 тис. людей жителів 

м.Конотоп та Конотопського району, 250 людей з числа 

помічників та волонтерів, 80 людей з числа організаторів. 

 

Начальник відділу міської ради 

у справах молоді та спорту                                                      Ольга КАЧУРА 


