
Додаток 4
до Порядку проведення 
обласного конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, які 
спрямовані на національні та 
дружні зв’язки, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка 
(пункт 17 розділу III)

Підсумковий звіт

На виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

Громадська Організація ’’Краматорська Вірменська Громада”

Фестиваль вірмен Донеччини
зміцнення соціальної згуртованості, сприянні побудові діалогу, довіри та взаєморозуміння 
національних меншин, відтворення культури національних меншин. Задоволення 
культурних та інформаційних потреб національних меншин

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту інформаційної та 
внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації від 26.07.2018 № 68

1. Запланована мета проекту - виконана. Фестиваль вірмен Донеччини організовано та
проведено.

У рамках фестивалю проведено футбольний турнір між командами вірменських 
діаспор, визначено найкращу команду та гравців. Команди-призери нагороджені кубками, 
медалями, грамотами та додатковими призами з символікою фестивалю.

Проведено виставку вірменської кухні та міні-квест на знання історії та 
національної культури, державної мови України та Вірменії. Переможці нагороджені 
пам’ятними призами з символікою фестивалю.

Проведено святкову концертну програму за участю аматорських вірменських та 
українських колективів: «Верес» (Краматорськ), «Еребуні» (Маріуполь), «Арменія» 
(Харків) та сольних виконавців Арсена та Артура Саруханянів, Аліси та Карини 
Мнацаканянів, Ілони Погосової та Олексія Шерлаімова.

Здійснено фото та відеозйомку фестивалю.



2. Основні заходи реалізації проекту

№
з/п

Заходи (завдання) проекту 
(форма їх організації)

Місце реалізації Строки
реалізації

1 Футбольний турнір між 
командами вірменських діаспор 
Донецької області

м. Краматорськ, спортивна 
зала ПКіТ НКМЗ

30.11.2018

2 Нагородження переможців 
змагань

м. Краматорськ, спортивна 
зала ПКіТ НКМЗ

30.11.2018

3 Міні-квест на знання історії та 
національних звичаїв Вірменії та 
України;

м. Краматорськ, 
хол МПК ім. Л. Викова

30.11.2018

4 Концерт за участю аматорських 
колективів національних меншин 
та українських колективів;

м. Краматорськ, 
концертна зала МПК ім. Л. 

Викова

30.11.2018

3. Учасники проекту

№ Назва
проекту
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 

кожному проекті 
(етапі)

Категорії
учасників

Кількість учасників 
проекту які беруть 

безпосередньо участь у 
проекті і видатки на 

утримання (або часткове 
утримання) яких 

фінансується за рахунок 
коштів державного 

бюджету

Кількіс
ть

учасни
ків,

охопле
них

проект
ом

1 2 3 4 5 6
1 Футбольний

турнір між
командами
вірменських
діаспор
Донецької
області

Маміконян В.А. 
-  член 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Краматорська
Вірменська
Громада,
Маріупільськ
а вірменська
громада,
Слов’янська
вірменська
громада,
молодь міста
Краматорськ

40



2 Нагородженн 
я переможців 
змагань

Маміконян В.А. 
-  член 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Краматорська
Вірменська
Громада,
Маріупільськ
а вірменська
громада,
Слов’янська
вірменська
громада,
молодь міста
Краматорськ

40

3 Міні-квест на 
знання історії 
та
національних 
звичаїв 
Вірменії та 
України;

Маміконян В.А. 
-  член 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Краматорська
Вірменська
Громада,
Маріупільськ
а вірменська
громада,
Слов’янська
вірменська
громада,
Костянтинівс
ька
вірменська
громада,
мешканці
Донецької
області

140

4 Концерт за
участю
аматорських
колективів
національних
меншин та
українських
колективів;

Маміконян В.А. 
-  член 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Краматорська
Вірменська
Громада,
Маріупільськ
а вірменська
громада,
Слов’янська
вірменська
громада,
Костянтинівс
ька
вірменська
громада,
мешканці
Донецької
області

350



4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу 
учасників проекту)

№ Назва проекту (етапу) Категорії
запрошених

Кількість запрошених

1 2 3 4
1 Концерт за участю 

аматорських колективів
Члени

громадських
10

національних меншин та 
українських колективів;

організацій *

5. Залучені фахівці

№ Назва проекту (етапу) Фах, спеціалізація 
залучених 

спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4
1 Концерт за участю 

аматорських колективів 
національних меншин 
та українських 
колективів;

ведучий 1

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення 
заходу)

Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної 
адміністрації, Федерація футболу північного Донбасу

{

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються
№ Опис та перелік 

завдань проекту
Результативні 

показники проекту 
(кількісні та якісні)

Причини
невиконання

умов
договору в 

повному 
обсязі або 

частково (у 
разі потреби)

Оцінка рівня 
зацікавленості та 

задоволеності потреб 
цільової аудиторії, на 

яку спрямований 
проект

1 2 3 4 5
Проведено 
Фестиваль вірмен 
Донеччини

Кількісні -  400 осіб; 
Якісні -  в результаті 

фестивалю було 
залучено та 

познайомлено 
мешканців Донеччини 

з національною

відсутні 100%



культурою, історією, 
традиціями Вірменії 

через
спортивно-масові та 
культурні заходи, що 
сприяло зміцненню 

соціальної 
згуртованості 

вірменської діаспори 
та громадянського 

суспільства 
____ Донеччини

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№ Сума виділених 
бюджетних коштів (грн.)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн.)

Сума залучених коштів 
громадською 
організацією

1 2 3 4
1 102500 102500 34500

9. Інформаційна підтримка проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, 
примірники інформаційних матеріалів)

№ Назва
ЗМІ/теле-радіокана 

________ {Ц_________

Рівень
розповсюдження

Назва
публікації

(програми)

Дата публікації (ефіру)

1 2 3 4 5
1 сайт Донецької 

державної обласної 
адміністрації 

http s: //dn. gov.ua/ua/ 
news/u-kramatorsku 
-projshov-festival-vi 

rmen-donechchini

обласний У
Краматорську

пройшов
фестиваль

вірмен
Донеччини

30.11.2018

2 сайт МПК ім. Л. 
Викова

http://dk-bykova.in. 
ua/2018/12/01/iz-uk 

raini-z-lyubovyu/

міський Із України з 
любов'ю

01.12.2018

3 сторінка 
Управління з 
гуманітарних 

питань
Краматорської 

міської ради 
https://facebook.com 
/story.php?story fbi 
d=22219509480240

міський У
Краматорську 

відбувся 
перший 

відкритий 
турнір 3 

футзалу в 
межах 

Фестивалю 
вірмен

03.12.2018

http://dk-bykova.in
https://facebook.com


72&іб=1745361302 
349708

Донеччини 
«Із України з 

любов’ю»
4 Телеканал 

Донеччина ТУ 
ййр5:/Лу\¥\у.уоиІ:иЬе 
.com/watch?v=qxgP 

игЬУи9У

обласний У
Краматорську 

відбувся 
фестиваль 

вірмен 
Донеччини 

«Із України з 
любов’ю»

03.12.2018

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№ Вид
інформаційно-мето 
дичних матеріалів

Назва
інформаційно-методи 

чного матеріалу

Спрямованіст
ь

Кількість Місце 
розповсюд 
ження та 
категорії 

населення 
які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6
1 Афіша інформація про захід інформаційна 40 Учасники

концерту,
запрошені

гості
2 Афіша сіті-лайт інформація про захід інформаційна 8 Учасники

концерту,
запрошені

гості
3 Бейдж Організатор, суддя інформаційна ЗО Оргкомітет

і

11. План використання організацією результатів реалізації проекту. Підведення 
підсумків, звітування про проведену роботу та аналіз результатів. Розпочати роботу над 
підготовкою нового проекту та виставити результати проекту в ЗМІ.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту
№ Показники Одиниця виміру Кількість
1 Продукту чол. 400
2 Якості

Захід сприяв зміцненню соціальної 
згуртованості як представників 

вірменської діаспори так і загалом молоді 
Донеччини, сприянні побудові між ними 

мирного діалогу, довіри та 
взаєморозуміння, відтворенню культури 

національних меншин, задоволенню 
культурних та інформаційних потреб.

чол. 400



13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності)

& , с/̂ бі ьМ1 V

(ініціали, прізвище)

с


