
Додаток 5 

до Договору про виконання (реалізацію) 

програми (проекту, заходу) № 97 

від «28» липня 2021 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду соціального 

захисту  інвалідів від 10.12.2020 № 111 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

про виконання договору  
Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»  

(найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю) 
«Країна без бар’єрів для нечуючих». Створення умов для соціальної адаптації людей з 

порушенням слуху» 
(назва програми (проекту, заходу))  

 

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Фонду соціального 

захисту інвалідів від 10.12.2020 №111 

 

І. Загальна інформація про програму (проект, захід) 

 

 

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію якого 

спрямовано програму (проект, захід). Сприяння забезпеченню для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного 

оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, 

послуг. 

2. Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Серпень-грудень 

2021 року. 

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми 

(проекту, заходу). Загальнодержавний. 
4. Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині – 

заплановані досягнення завдяки виконанню(реалізації) програми (проекту, 

заходу), у другій – шляхи виконання (реалізації). Створення можливостей для 

всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх 

до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і 

бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав 

і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, 

виконання соціальної ролі шляхом встановлення спеціального  програмного 

забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми 

через виклик перекладача жестової мови. Поступове забезпечення усіх осіб з 

порушеннями слуху та нечуючих адаптованими засобами зв’язку шляхом 

встановлення спеціального  програмного забезпечення та надання можливості 

здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової 

мови. 

5. Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та 

обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу). В сучасному суспільстві наявна  значна кількість перепон і бар’єрів, 

які  перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав 

та  задоволенні потреб, у тому числі  і в  доступі до інформації та зв’язку. 

Обмеженість доступу до інформації перешкоджає органічному розвитку 



особистості та можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху 

своїх прав, як громадян, а також знижує можливість включення їх до суспільного 

життя нарівні з іншими громадянами. 

6. Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 

слів).  Нечуючі та особи з порушенням слуху, за  допомогою засобів постійного 

транслювання жестовою мовою мають можливість безперешкодно спілкуватися 

з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. місцях 

надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих 

об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. 

7. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) 

(грн) (число/пропис) 2 232 710 грн. 00 коп (два мільйона двісті тридцять дві тисячі 

сімсот десять гривень 00 коп). 
8. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) (число/пропис) 1 897 133 

грн. 00 коп (один мільйон вісімсот дев’яносто сім тисяч сто тридцять три гривні 00 коп.) 
9. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) власних коштів (сума співфінансування) (грн)(число/пропис). 
335 577 грн. 00 коп (триста тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят сім гривень 00 коп.) 

 

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до 

опису програми (проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Завдання 

програми 

(проекту, заходу) 

Види діяльності, заходи, 

методи та способи 

виконання  

Завдання програми 

(проекту, заходу) 
Види діяльності, заходи, 

методи та способи виконання 

1 Інформування 

громадськості, в 

т.ч. людей з 

порушенням 

слуху про 

можливість 

отримання в 

безоплатне 

користування 

програму із 

можливістю 

здійснення 

виклику 

перекладача 

жестовою мовою 

та перекладу 

розмови із 

співрозмовником 

в режимі онлайн 

1.Підписання відповідного 

договору із надавачем 

послуг (ліцензіатом) з 

постійного транслювання 

жестовою мовою 

2. Організація рекламної 

кампанії в соціальних 

мережах 

3. Надання консультацій в 

частині отримання 

безоплатної послуги 

4.Проведення безкоштовних 

онлайн-уроків з метою 

демонстрації для ЦА 

легкості використання ПЗ з 

постійного транслювання 

жестовою мовою 

5.Підєднання користувачів 

до програмного 

забезпечення постійного 

транслювання жестовою 

мовою 

 

1. Інформування 

громадськості, в т.ч. 

людей з порушенням 

слуху про можливість 

отримання в 

безоплатне 

користування 

програму із 

можливістю 

здійснення виклику 

перекладача 

жестовою мовою та 

перекладу розмови із 

співрозмовником в 

режимі онлайн 

1.Підписан відповідний 

договору із надавачем послуг 

(ліцензіатом) з постійного 

транслювання жестовою 

мовою 

2. Організована рекламної 

кампанії в соціальних 

мережах 

3. Консультацій в частині 

отримання безоплатної 

послуги 

4.ПроведенНІ безкоштовних 

онлайн-уроків з метою 

демонстрації для ЦА легкості 

використання ПЗ з постійного 

транслювання жестовою 

мовою 

5.Підєднанні користувачів до 

програмного забезпечення 

постійного транслювання 

жестовою мовою 

 

2. Надання 

послуги з 

постійного 

транслювання 

жестовою мовою 

під’єднаним до 

Надання послуги особам з 

порушенням слуху в 

користуванні програмним 

забезпеченням з постійного 

транслювання жестовою 

2. Надання послуги з 

постійного 

транслювання 

жестовою мовою 

під’єднаним до 

Наданні послуги особам з 

порушенням слуху в 

користуванні програмним 

забезпеченням з постійного 

транслювання жестовою 



програми 

користувачам 

програми 

користувачам 

3. Звітування про 

результати 

впровадження 

програми 

Складання фінансового та 

підсумкового звітів; їх 

подача на адресу Фонду 

соціального захисту 

інвалідів в Україні 

3.Звітування про 

результати 

впровадження 

програми 

Складений  фінансовий та 

підсумковий звітів; їх подача 

на адресу Фонду соціального 

захисту інвалідів в Україні 

    

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)  

програми (проекту, заходу)  

Етап  

Дата та 

місце 

виконан

ня 

(реалізац

ії) 

програм

и 

(проекту

, заходу) 

Назва та 

суть 

заходу для 

реалізації 

етапу 

Результати виконання 

(реалізації) програми (проекту, 

заходу) (показники досягнень, 

динаміка показників  

(у числовому та/або якісному 

вимірі) 

Практичне 

використання 

отриманих 

результатів 

(окремо 

зазначити 

інформацію 

щодо 

короткостроков

их та 

довгострокових 

результатів)    
Планові 

показники 

(відповідно 

до опису 

програми 

(проекту, 

заходу) 

Фактичні показники Планові 

показник

и 

(відповід

но до 

опису 

програм

и 

(проекту

, заходу) 

Фактич

ні 

показни

ки 

Підготовчи

й 
Серпень 

2021 року 
Місто 

Київ 

Інформува

ння 

громадсько

сті 

Потенційні 

користувачі 

програмного 

забезпечення 

з постійного 

транслюванн

я жестовою 

мовою 

проінформов

ані про 

можливість 

під’єднання 

до програми 

та її 

переваги. 

Створена можливість 

для під’єднання до 

програми 1000 

користувачів 

  

Основний Серпень-

грудень 

2021 року 
Місто 

Київ 
 

Послуга 

працює 
Послуга у 

вигляді 

доступу до 

програмного 

забезпечення 

постійного 

транслюванн

я жестовою 

мовою, яка 

Нечуючі та особи з 

порушенням слуху, 

за  допомогою засобів 

постійного 

транслювання 

жестовою мовою, 

мають можливість 

безперешкодно 

спілкуватися з 

  



працює в 

сталому 

режимі, 

надається 

1000 особам 

з 

порушенням 

слуху 

іншими громадянами, 

отримувати та 

надавати інформацію, 

в т.ч. в місцях 

надання соціальних 

послуг, державних 

установах, інших 

соціально-значимих 

об’єктах, що 

передбачають чи 

можуть передбачати 

необхідність 

комунікації. 

Завершальн

ий 
Грудень 

2021 року 
Місто 

Київ 

Фінальна 

звітність 
 1000 нечуючих та осіб 

з порушенням слуху 

були забезпечені 

засобами зв’язку 

шляхом встановлення 

спеціального  програ

много забезпечення та 

надання можливості 

здійснювати 

комунікацію з іншими 

людьми через виклик 

перекладача жестової 

мови. 

Така ініціатива 

сприятиме усуненню 

перепон і бар’єрів, що 

перешкоджають 

людям з порушенням 

слуху в реалізації 

своїх прав і 

задоволенні потреб, у 

тому числі, стосовно 

доступу до 

інформації та зв’язку 

 

  

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) 

програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, 

яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти 

планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) цільової 

аудиторії 

Фактичні показники цільової аудиторії 

Представники 
(всього: з них, осіб з інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з 

інвалідністю) 

Кількість Представники 
(всього: з них, осіб з інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з 

інвалідністю) 

Кількість 

Нечуючі громадяни та 

громадяни із порушенням 

слуху 

1000  Нечуючі громадяни та громадяни із 

порушенням слуху 

1000 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових 

показників вказати причини; зазначити, який інструментарій використано для 

розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було 



залучено, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення 

їхніх потреб) 
 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) залучення 

партнерів до виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Найменування 

(партнерів до виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу)  

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 

Найменування 

(партнерів до виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 
- - - - 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових 

показників – вказати причини; зазначити вплив партнерства на досягнення 

результативних показників) 
 

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)  

програми (проекту, заходу) 
Тип 

інформаційно

го 

повідомлення 

(друкована 

публікація, 

стаття, блог, 

телесюжет, 

радіоефір, 

пост тощо) 

Назва 

публікації,  

рівень 

розповсюджен

ня 

(міжнародний, 

всеукраїнськи

й, обласний, 

місцевий)  

Назва 

інформаційно

го джерела 

Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації 

друкованого видання) 

Пост Всеукраїнський Інстаграм https://www.instagram.com/p/CVhpMkMsKUO/?utm_source=ig_web_

copy_link 

Пост Всеукраїнський Інстаграм https://www.instagram.com/tv/CVpj6rwjixN/?utm_source=ig_web_cop

y_link  

Пост Всеукраїнський Інстаграм https://www.instagram.com/tv/CWLGOQ6N3T4/?utm_source=ig_web

_copy_link  

Пост Всеукраїнський Інстаграм https://www.instagram.com/tv/CWVS2UlPkKT/?utm_source=ig_web_

copy_link 

Пост Всеукраїнський Інстаграм https://www.instagram.com/tv/CWYP61fvUNW/?utm_source=ig_web

_copy_link 

Пост Всеукраїнський Фейсбук https://fb.watch/9Z-Al2ILcA/ 

Пост Всеукраїнський Фейсбук https://fb.watch/9Z-FuIp9Sz/ 

Пост Всеукраїнський Фейсбук https://fb.watch/9Z-K6t-jNw/ 

Пост Всеукраїнський Фейсбук htthttps://fb.watch/9Z-Mcei6ze/ 

Пост Всеукраїнський Фейсбук https://fb.watch/9Z-NFdjqn0/ 

Стаття Всеукраїнський Сайт https://se.org.ua/khvylyny-vilnoho-spilkuvannia-dlia... 

Стаття Всеукраїнський Сайт https://se.org.ua/vilnyy-dostup-do-perekladacha-zhm 

Стаття Всеукраїнський Сайт http://surl.li/arrmn 

Стаття Всеукраїнський Сайт http://surl.li/arzxr 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/heCa0eopyRo 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/zKgCNGcjHIs 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/heCa0eopyRo 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/zKgCNGcjHIs 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/iTvNJHBL-pQ 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/Tff0hd0g9oI 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб https://youtu.be/lVj9tgv1C5A 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про 

програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери 



брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами 

масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа 

використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні 

показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що 

спричинили таку ситуацію) 
Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після 

завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі 

джерела фінансування 

Планові показники (відповідно до опису програми 

(проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Продовження програми та розширення кількості 

користувачів  можливе за умови підписання 

договорів про подальшу співпрацю та 

фінансування 

Продовження програми та розширення 

кількості користувачів  можливе за умови 

підписання договорів про подальшу 

співпрацю та фінансування 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) Фактичні показники 

Офіційний веб-сайт громадської організації www.se.org.ua  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Перелік додаткових матеріалів (за наявності) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Керівник громадського об’єднання     ____________       ____________________ 

                                (підпис)         (ініціали, прізвище) 

 

___  ________________ 20__ року 

 

Затверджений підсумковий  звіт прийнято: 

(посадова особа структурного підрозділу Фонду 

соціального захисту інвалідів, відповідального за 

співпрацю з громадськими об’єднаннями) 

 
(підпис) 

 
(ініціали, 

прізвище) 

___  20__ року 

Сторона 1 

Фонд соціального 

захисту інвалідів, 

 

 

 

Сторона 2 

Громадська 

організація 

Громадський рух 

«Соціальна єдність» 

Сторона 3 

Київське міське 

відділення Фонду 

соціального захисту 

інвалідів, 

 



 

04050, Україна, м. Київ, 

вул. Глибочицька, 72, 

код ЄДРПОУ 00034163 

 

 

 

Директор 

 

___________________ 

Чеглаков Є.В. 

       М. П. 

 04211, м. Київ, вул. 

Оболонська 

набережна, буд.1, 

кв.130 

Код ЄДРПОУ 39882200 

тел. +380983088888 

тел. +380972138698 

 

Голова 

______________ 

Охріменко Є.В. 

      М.П. 

03150, м. Київ, вул. 

Велика Васильківська, 

буд. 104, 

код ЄДРПОУ 22869098 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_______________ 

Прушківський В.С. 

       М. П. 

 


