
Перелік інститутів громадянського суспільства соціального спрямування допущенних до захисту 

№ Пріоритетне завдання ГО Назва проекту 
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Підтримка осіб з 

інвалідністю, ветеранів та 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

 

Харківська обласна громадська 

організація «Ветерани та інваліди 

локальних війн» 

Науково-історична конференція «Вшанування пам’яті героїчних 

подій, загиблих українських та в’єтнамських військових під час 

бойових дій у В’єтнамі» 

2. Громадська організація інвалідів 

«Креавита» 

Створення інклюзивної театральної студії 

3. ГО «Спілка ветеранів АТО» Мрія про Україну 

4. ГО «Українське об’єднання 

учасників бойових дій та волонтерів 

АТО у Харківській області» 

День шани загиблих та учасників бойових дій на сході України у 

війні з російським агресором  

5. Харківська обласна організація 

Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» 

Урочистості, присвячені Дню вшанування пам’яті  учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  

6. Семінар, призначеного для захисту соціальних прав та гарантій 

чорнобильців 

7. Харківська обласна організація 

інвалідів війни, Збройних сил та 

учасників бойових дій 

Проведення циклу фотовиставок «Заради майбутнього» 

8. ГО «Соціальний комунікативний 

центр» 

Захист громадян похилого віку від дискримінації, домашнього 

насильства та жорстокого ставлення «Стоп насильства» 

9. Харківська обласна спілка ветеранів 

Афганістану Української спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

Адаптація регіональних ветеранських організацій та ветеранів 

афганської війни та інших локальних конфліктів, інвалідів, 

членів сімей загиблих та ветеранів АТО-ООС до громадського 

життя» 

 

10. 

 

 

Харківська обласна організація 

ветеранів України 

Захід про урочистості, присвячені Дню визволення Харківської 

області від нацизму. 

 

11. 

Захід про урочистості, присвячені Міжнародному Дню людей 

похилого віку та Дню ветерана України 

 

12. 

Захід про ушанування пам’яті ветеранів,   присвячені  75-річчю  

визволення  України від нацизму. 

 

13. 

Заходи щодо соціальної підтримки малозахищених ветеранів, 

присвячені Міжнародному Дню волонтера 



№ Пріоритетне завдання ГО Назва проекту 

14. Підтримка осіб з 

інвалідністю, ветеранів та 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Харківська обласна асоціація 

громадських організацій інвалідів та 

ветеранів війни 

Наступництво поколінь в національно-патріотичному вихованні 

молоді 

15. ГО Всеукраїнське студентське 

братство «Еліта нації» 

«Форум рівних прав та можливостей» 

 

16. 

 

Розвиток системи з 

надання соціальних послуг 

з раннього втручання 

дітям віком від 0 до 4 

років 

 

Благодійний фонд «Інститут 

раннього втручання» 

Розбудова системи раннього втручання  

17. Інформаційна компанія в підтримку розвитку раннього 

втручання 

18.  

Підтримка сімей з дітьми, 

формування сімейних 

цінностей та 

відповідального 

батьківства 

 

 

Харківська обласна молодіжна 

громадська організація «Харківський 

центр волонтерів» 

Школа відповідального та гармонійного батьківства 

19. Благодійний фонд «Волua» День батька 

20. ГО «Центр психологічного розвитку 

«РАЗОМ» 

Ефективна взаємодія – дорослі та діти 

21. ГО – Союз багатодітних сімей 

«СМС» 

Цикл інформаційно-правових заходів «Зупинимо Насильство» 

 

22. 

 

Благодійна організація «Благодійний 

фонд Волонтери: Дорослі-дітям» 

Школа волонтерів 

 

 

 


