Інформація
про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час 2019
року – Програми фінансової підтримки громадської організації
«Дергачівська районна спілка ветеранів АТО» Дергачівського району
Харківської області на 2017 – 2020 роки
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) участь у підготовці і проведенні заходів із відзначення державних
свят: Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги, завершення Другої світової
війни, Дня незалежності України, Дня партизанської слави, Дня ветерана,
Дня захисника України, Міжнародного дня громадян похилого віку,
Міжнародного дня інвалідів, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці виводу
військ з Афганістану, Дня Героїв Небесної Сотні, аварії на ЧАЕС та інших
державних свят було використано 6948 грн.
- на квіткову продукції було використано 6948 грн;
2) оплату:
- оренди приміщень, обладнання та інвентарю
- було використано 1 грн;
- комунальних послуг у межах середніх норм споживання
- було використано 4144,69грн.
- послуг з поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та
приміщень
-було використано 600грн.
- послуг з придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів
- було використано 4599,50 грн.
3) на заробітну плату було використано 240666,02 грн., нарахування на
заробітну плату 43473,81грн.
4) всіх банківських послуг та комісійної винагороди ( у тому чслі
готівки, здійснення соціальних виплат)
- було використано 1818,64 грн.
5) волонтерська патріотично-виховна діяльність ( паливо та розхідні
матеріали на поїздки: школи,технікуми, військомати, зону АТО)
• - було здійснено по школах і технікумах 128 поїздки, 36 поїздок в зону
АТО, де передавали гуманітарну допомогу від школярів і небайдужих
мешканців Дергаівського району, масові заходи пов’язані з сприяння
підвищенню авторитету збройних сил України в суспільстві,
вихованню у молоді та підлітків високих морально - етичних якостей,
патріотизму, готовності до захисту Батьківщини. Від імені
Дергачівського району була надана допомога постраждалим на
Світлодарській Дузі та Балаклійському районі після страшних вибухів.

6) Громадською організацією «Дергачівська районна спілка ветеранів
АТО» була надана матеріальна допомога 20 родинам загиблих бійців АТО у
розмірі по 5000грн., а також надана матеріальна допомога для поліпшення
соціальних та побутових умов 20 родинам загиблих бійців АТО по 20 000грн.
• - було використано 500 000грн;
Громадською організацією «Дергачіська районна спілка ветеранів АТО»
на виконання статутних завдань було використано 956550,84грн.
Фінансова підтримка громадських організацій здійснюється відповідно
до Порядку використання коштів, передбачених у районному бюджеті для
надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

