Додаток 1
до Порядку проведення моніторингу
виконання
(реалізації)
програм
(проектів, заходів) всеукраїнськими
громадськими
об’єднаннями
ветеранів, які отримують фінансову
підтримку за рахунок бюджетних
коштів
(пункт 4)

Моніторинговий звіт
1. Назва програми (проекту, заходу): «Відвідування місць розташування
гетто, концтаборів, інших місць примусового тримання, військових
пам’ятників, військових поховань у зв’язку з 75-річчям визволення міста
Львів від фашистських загарбників» в рамках програми «Культура
пам’яті в діалозі поколінь»
2. Найменування всеукраїнського громадського об`єднання ветеранів, яким
реалізується програма (проект, захід): Громадська організація «Українська
спілка в’язнів - жертв нацизму»
3. Досягнення мети та завдань в результаті реалізації програми (проекту,
заходу): даний захід проведено у повній відповідності до заявлених
завдань. Відповідно до мети і завдання проведення заходу фактичною
його реалізацією проведено роботу по збереженню, вшануванню,
увічненню пам’яті жертв нацистських переслідувань, по збереженню
пам’яті про подвиг українського народу в роки Другої світової війни.
Ознайомлено молоде покоління з трагічним життєвим досвідом жертв
нацистських переслідувань.
4. Відповідність результативних показників реалізації програми (проекту,
заходу) запланованим результативним показникам: фактичні результативні
показники в цілому відповідають запланованим результативним
показникам.
5. Інформація про кількість учасників програми (проекту, заходу) та повноту
охоплення цільової аудиторії: в рамках заходу взяли участь 39 осіб, з них
ветеранів - 36 осіб. Рівень охоплення цільової аудиторії високий.
6. Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в
результаті діяльності, що провадиться в рамках реалізації програми (проекту,
заходу): рівень заінтересованості - високий. В заході взяли участь жертви
нацистських переслідувань з 14 областей України та міста Києва,
студентки Польського університету

7. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (посилання на
матеріали в мережі Інтернет та сюжети (статті) в ЗМІ, що висвітлюють захід):
інформацію про захід розміщено на сайті УСВЖН www.usvzn.com
8. Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: квіти. Витрати на
поліграфічну продукцію не передбачені кошторисом. Меморіальному
музею тоталітарних режимів «Територія терору» було вручено п’ять
книг, які видані Спілкою до 2012 року.
9. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми (проекту,
заходу): 78441,90 грн.
10. Дата та місце проведення моніторингу: 30, 31 липня 2019 року, м.Львів,
проспект Чорновола, 45-Г, Меморіальний музей тоталітарних режимів
«Територія терору», на місці розстрілу євреїв біля пам’ятника «Навіщо?»,
на місці розташування Янівського концтабору, на Пагорбі Слави, на місці
розташування концтабору «Шталаг 328».
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