
  

ОГОЛОШЕННЯ 

 

25 жовтня 2019 року об 11.00 в 
приміщенні Солом`янської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

за адресою  

проспект Повітрофлотський, 41,  

каб. № 459 (помаранчева зала)  

відбудеться  засідання комісії з 
відбору громадських організацій 

для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва при 

Солом’янській районній в місті 
Києві державній адміністрації  

 
Анонс: Відкритий захист конкурсних 
пропозицій (проектів) керівниками або 
уповноваженими представниками громадських 
організацій, які є учасниками конкурсного 
відбору для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва у 2020 році. 

  

 

 

 



 

 

Перелік  

учасників конкурсного відбору громадських організацій Солом’янського 

району міста Києва для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва  

у 2020 році   

 
Реєстра-

ційний 

номер 

Назва громадської 

організації 
Назва проекту Пріоритетний 

напрямок 

1 Солом’янська 

районна організація 

Товариства 

Червоного Хреста 

України в місті 

Києві 

1. Медико-соціальна 

допомога одиноким 

громадянам похилого 

віку, інвалідам, 

потребуючим, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Надання інших 

соціальних послуг 

  2.Психологічна та 

соціальна реабілітація 

сім’ї,  що виховує 

дитину з інвалідністю 

Проведення  

комплексної 

реабілітації та 

спеціалізованого 

консультування дітей 

та молоді з 

інвалідністю 

2 Спілка ветеранів 

Афганістану   

Солом’янського 

району міста Києва 

(воїнів-

інтернаціоналістів)  

1.Ветерани та молодь 

разом у майбутнє 

Національно – 

патріотичне 

виховання молоді 

  2. Ми допомагаємо 

один одному 

Соціальна адаптація 

учасників 

антитерористичної 

операції, учасників 

бойових дій та їх 

сімей 

3 Організація 

інвалідів війни та 

Збройних Сил 

Солом’янського 

району міста Києва   

Шана та захист героїв 

усіх поколінь 

Реабілітація та 

соціальний захист 

осіб з інвалідністю 

різних нозологій 

захворювань (крім 

осіб з вадами слуху 

та зору)» 



Реєстра-

ційний 

номер 

Назва громадської 

організації 
Назва проекту Пріоритетний 

напрямок 

4 Солом’янська 

районна організація 

ветеранів міста 

Києва 

Дійти до кожного Соціальна 

реабілітація та 

залучення людей 

похилого віку до 

активної участі в 

суспільному житті  

 

5 Громадська спілка 

«Всеукраїнське 

громадське 

об’єднання родин 

загиблих та безвісти 

зниклих учасників 

антитерористичної 

операції, ветеранів 

війни та активістів 

волонтерського 

руху «КРИЛА 8 

СОТНІ»  

«Психологічна 

підтримка дружин та 

матерів учасників 

АТО/ООС і дружин та 

матерів загиблих 

учасників АТО/ООС» 

Соціальна адаптація 

учасників 

антитерористичної 

операції, учасників 

бойових дій та їх 

сімей 

 
 


