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Про надання iнформацii
Шановна панi Катерино!

У ,Щарницькiй районнiй в Micтi Киевi державнiй аJмiнiстацii у межах наданих
повнова)кень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни (про доступ до
rryблiчноТ iнформацii), далi - Закон, Ук.вУ Президента УкраТни вiд 05.05.201 1 N9
54,1l20|L (ПитаннЯ забезпеченнЯ органамИ виконавчоТ влади доступу до публiчноi
iнформачiЬ, Ваш запит на iнформацiю вiд 20.11.2020 (вх, вiл 2З.l1.202О Nч 6563(з))
стосовно перелiку програм (проскгiв, заходiв), розроблених громадськими
органiзацiями, на фiнансуванIUl яких була налана фiнансова пiдтримка з бюджеry MicTa
Киева протягом 20l 7-2020 poKiB.

За результатом розгляду надасмо iнформачiю в додатку.
Слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та TpeTboi cTaTTi 23 3акону

рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можуть бути оскарженi до
керiвника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформачii до суду здiйснюються вiдповiдно до Кодексу
адмiнiстративного судочинства Украiни.

.Щодаток: на2 арк. в l прим

з повагокl

Засryпник голови Васи..lь ЛоЗоВИЙ

тетяна соя
Юрiй 3ахаров 560 00 lб
валектина Волинець 564 4з 9о(о

сэ(о
(f)
гl
о

ltr // t Lo N, /0l-g/з//0//



Громадськi оргsлiзOцii
20l7 pitq

назза проскry

20l8 piк.
вазва про€rry

2020 pix.
вазва проскry

Грохsдсьtа оргалiзsцiя (Мнrцъкs райовfis в м, Кя€si
оргst]iзsцi' ir!олiдiв вiЛяtц ТроЯнхх Свл m }lчaснllкiв бойовrх

дif,D

соцisльяв допомоm iявsлiдsм вi rи,
лравовиЙ !охист seтopatriв вiйви (осiб 1

iввалiдяiстю). допомога в забсзпсчсвнi

рсабiлiтацiйяоm процесу веr€ранis вiйн9 (осiб

з iнвsлiдяiсrю) Дврнхцькоrо в мiсгi Kиcri

рЯоlrу

Соцiальна допомоm iввsлiдам вiйни,
правовиЙ захнст BeTcpaвia вjЙии (осiб з
iнвалйнiсrrо). допомога в зOбсзпеченнi

рсабiлiтaцi}ною прц€су веr€рояiв вiПви
(осiб з iввaлiднiсrю) Ддрницькоrо в Micтi
Кя€вi pof,ol.y

Соцiальва допомоm iяв€цИам вiйви,
лравовхй захисг вефраfiiв вiйяи (осiб з
iнЕOлiдяiсгю), допомога в !бЕlпсчсrнi
рa!бiлiтsцiйноrо прцaсу rсrcраяiв siйlrtl
(осiб з iнаsлИнiсгю) Ддр8fiцьlФю в MiФi
Ки€si рOйоху

Грмадсьха оргояiзsцiя (((Ьнд iявsлцiв Чор йиля-2)
Даряицькоm у м, Кяевiрайону

ВiдокремлениП пiдроздiл "Дsрницькб мiсцевs (районна в Micrl
Ки€вi) орrанiзsцlя ВOеукрбiясьхоi громадськоi орmнiзалii

"Вс€украitськrf, парлзrrепт их iввалiдiв"

Збgзпсчснвя рёбiлiтпцiйного процесу людеfi
з iнrалiдвiстlо Дsрницькоm рsйоЕу Micтa
Кrева зsсобами освiти, просвiтл. культури i

мистецтва

Грмsдськs оргояiзацl, (ФганaзоцЬ вgrЕрsяiв Украiня)

Двряrцьхого раЛояу м Ки€ва

Соцisльяs резбйiтаrrй людсй похfiлоrо BiKy

до аrгивяоi )лlsстi в сусупiльному rсrгri мiсга

громqдсьtrа оргаи jзsцi, (рада веfеранiв восвrих (ояфiкгiв
KiB бойових дiй)) м кисвз

Виховалня у молодi та пiдлiтхiв лtобовi до
Бsтькiвщl4ни. rcl.овноgгi до ?sхисry Вiтчизtll'l

Громадсьrд орга8iзsцiя веrЕраяiв siйrt i прsцi Дврняцькоm
нs сгаfiцii "

Нацiоfi ально-пsФidгrчне вlrхов8вllя молодl
тs збержеяня iсmрвчиоi правди чsсiв /Цруюi
cBiToBoi вiйвя

Громадська сп iлка (Браl,ерство учаснtкiв боiових дiй УкрsiниD

комплехс сяст€мвrх зоходiЕ з рссоцiалiза.tlii

учsснихiв боf,ових дiй та iiнix сiмсй "Н8ид з

мйбугrс"

Пров€деrця [юботи, спрлмоваfiоi нз
пsФioгичfiе вrховаввя молодi "Шкоrts
пагрiогs"

Соцiальllа р€абiлiriцii учаaнвкiв
бнтfilрорисгпчноi опФацiI, EoiHiB-

i lIгсрвsцiоналiсгiв, yleHиKiB боfiовrх дiй та
iхяiх ciмofi "Будсмо жити"

Соцisльнs адsrrrацir дiт€I-сврiт та дiтЕf,.
лозбавлснхх баrьхiвськоm пiхлуваявя

Начальfiик улрвлiння працi тасоцiOль оm захисry насслсння Дsрницькоi рsiояIlоi в Micтi Ки€вi дорхФввоi sдмiв iстр8цii аеоr!/-

IЕформrцlr щоло nРocь.| iB громrлсьхtit орппitrцlй, rrд.пt|t у в.рiод r 20l? по 2020 роrll длr пrдrrrr Фlсafiсовоl пiдтрrirкr t бrодrс.'lу Mlcтa кп€вr

20l9 piK,

fialв! пр€кry

'l'стялs соя



Iпформlцir lцодо фiпrgсовоI пiлтрrмкп гром{дськlrr оргопitrцi у п.рiод t 20I7 по 202l) рр.

Начsшrвк управлiпя, прrцi та сдцisJьЕоm заjс,rсту пrсслепrц ДарЕиtъкоi рдfrокноii в мiсгi Кясвi дФжrЕноi
qдмiнiстрацii afuez/ тегяпs Соя

Громsдсьri оргаяiзацii
плая яа 20l7

piK
фiяансрФlв, за

20l7 piк
плsя lrа 20l8

piK
фiнансуъання rа

20l8 piK
план пп

20l9 piK
фiяансуваяня за

20l9 piк
плая яs 2020

piK
фiяаясуввння стаяом

на 24.1 1.2020 року

Громадська орга,rriзацiя (Дарницькs районна в м, Кпсвi
оргаяiзацй iнвалiдiв вiйви, збрйних сил та }часникis
бойових дif,) 58.2 5l1.2 60,0 60.0 l8l,() l81,0 l75,0 l]{1,0

Громадоьм орг8дiзsцiя (Фовд ilrвмiДв Чорнобrля_2D

ДарвиtЕкоm у м. Кясsi рsйоку 34,0 34,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

Вiдокремленй пiФоздiл "Дарвиlька мiсцсв8 (рsйовrrs в мiсri
Кисвi) оргsяilацй BciyKpsiнcbKoi грмsдськоi оргаяiздцii
"Вс€украfurсьхлй парламеrгг працездsтвих iвssлiдЬ" з4.2 ]4.2 67,3 67.з 0,0 0.0 0.0 0.0

Громsдська орг8яiзацiл (Оргаяiзацй веrерацis yKpaibD)

Дарницькоrо рsйоIrу м, КrФа 60,2 56.0 28.4 2а.4 0.0 0,0 0.0 0,0

Громадсьrc органiзацi! (Рада вgгеранiв восннях кояфлiкгiв
(гuсUrlкiв бойовю( дidD Дарвяцького рsйоЕу м,Кrсва 12,0 72,0 44,52 0 0,0 0.0 0,0 0,0

29,2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грмадськt спiJп(a (Брsт€рство усасlfiпdв бойових дiй
yKpaillx) 82,2 142,2 l69.8 l69.8 lll9.0 Ill9,0 l81,0

Грм8дськs оргмiзацй "Bipa в жrrггя" l00.0 l00,0 l45,0 l l0,6 0.0 0,0 0,0 0,0


