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Шановна пані Ксеніє!

На Ваш з апит від 03.02.2021 ( вх . ОДА № 38 -с) щодо  переліку програм  

проєктів  розроблених громадськими організаціями та творчими спілками для 

виконання яких надавалась підтримка  облдержадміністрацією  у період з 2017 

до 2020 року повідомляємо.
В рамках Програми розвитку громадянського суспільства  у 2020 році  було 

реалізовано  проєкт  з консолідації ветеранського руху Луганської області 
«Єдність ветеранів Луганщини» (фінансова підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету). Метою  проєкту  стало створення в обла сті, зокрема, у м м. 
Лисичанську, Рубіжному, Сєверодонецьку, Біловодському,  Білокуракинському , 

Кремінній,  Марківському ,  Міловському ,  Новоайдарському ,  Новопсковському ,  
Попаснянському , Сватовому,  Станично -Луганському,  Старобільську  та 

Троїцькому районах, активної та злагодженої мережі організацій ветеранів 

АТО/ООС для спільного вирішення питань соціального та медичного захисту 

вказаної цільової групи, підвищення рівня правової обізнаності у сфері захисту 

своїх прав ветеранів АТО/ООС, консолідації ветеранського руху на Луганщині, 
формування засад національно-патріотичного виховання молоді на прикладі 
земляків-ветеранів, інформування населення області та ветеранського активу 

про вжиті владою різних рівнів заходи через електронні засоби масової 
інформації та соціальні мережі. Згадані заходи проведено в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях вільної частини Луганської області. 
Завдяки  проєкту  у форматі «прямого діалогу» з місцевими органами влади було 

вирішено низку проблем соціального та медичного захисту ветеранів АТО/ООС, 
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отримання  ними земельних ділянок, а також питання впорядкування 

меморіальних місць та вшанування пам’яті загиблих за незалежність України.
Загальна сума коштів виділена на реалізацію  проєкту  становила  за рахунок 

коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками 145 962 грн., 
Касові видатки які були проведені  ГО «Громадська спілка «Асоціація ветеранів  

війни, учасників бойових дій та волонтерів АТО Луганської області» 107 260 

грн.

З повагою

Директор Департаменту                                                        Альбіна КУШЕЛЕВА
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