




ГО “ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ 
ТОВАРИСТВО ПОКРОВЩИНИ” 

Заснована у 2018 році,
до складу входить 108 членів та 

членкинь

Основні види спорту, які 
розвиваються:

футбол, волейбол, 
настільний теніс, шахи



ГО “АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ПОКРОВЩИНИ” 

Заснована у 2019 році, до складу входить 
287 членів та членкинь

Основні напрямки діяльності: 
організація соціальних акцій в 
підтримку осіб пенсійного віку, 

зустрічей зі спеціалістами та 
спеціалістками медицини, соціального 

захисту, ЖКГ, культури, юристами



ГО “СПІЛКА ВОЇНІВ-
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ”

Заснована у 2008 році, до складу 
входить 57 членів

Основні напрямки діяльності: організація соціальних 
акцій в підтримку сімей афганців, організація 

дозвілля побратимів, національно-патріотичне 
виховання молоді



ГО “ПОКРОВСЬКА СПІЛКА 
ВОЇНІВ  АТО”

Заснована у 2017 році, до складу входить 
200 членів та членкинь

Основні напрямки діяльності: підтримка воїнів 
АТО і їхніх сімей, сімей, загиблих в АТО,  

організація зустрічей з юристами, психологами,  
представниками влади, організація дозвілля



ГО “ПОКРОВСЬКА СПІЛКА ВОЇНІВ АТО”, 
ПРОЄКТ «СТВОРЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 

ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН, ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ГРОМАДЯН, ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ 

ПОТРАПИЛИ В СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ 
ОБСТАВИНИ В ПОКРОВСЬКІЙ ОТГ»



ГО “ЖІНОЧА РАДА”  

Громадське об’єднання створено 
у 2018 році,  до складу входять 50 членкинь

Основні напрямки діяльності: розвиток 
гендерної політики, підтримка сімей з дітьми та 
осіб похилого віку, жінок, які опинилися в СЖО, 

організація соціальних акцій,  організація 
дозвілля



ГО “ЖІНОЧА РАДА” – ПРОЄКТ 
“СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖІНОК 

ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ”

Загальна вартість проєкту: 26 тис.грн., з 
них: кошти Програми DOBRE: 18,2 тис. 

грн., залучені кошти: фермерське
господарство "Покровчанка" - 1 тис. грн

(придбання посуду), ПП Соловьйова В.М.-
5 тис. грн ( канцтовари), Покровська

селищна рада - 400,0 грн. ( полиця для 
книг), ПП "Дрогобецький М.М. - 450,0 

грн. (тумба), ПП Терещенко Л.П. -
продукти для "круглого столу"- 960 грн.



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ”  

Створено у 2018 році, до складу 
входить 213 членів та членкинь

Основні напрямки діяльності: неформальна 
освіта, розвиток молодіжного туризму, 
організація соціальних акцій, розвиток 

гендерної політики, організація дозвілля, в тому 
числі й спортивних заходів, екопросвіта та інше



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ”,
ПРОЄКТ “РОЛЛЕРДРОМ”



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ”, 
ПРОЄКТ “МОЛОДІЖНИЙ ПРОСТІР 

“POKROVSKE

Молодіжний простір 
«POKROVSKE» - місце для молоді, де 
можна переглянути відеофільм, 
поспілкуватися з друзями, провести для 
них вечірку, пограти в настільні ігри, 
здобути навички підприємницької 
діяльності та багато іншого  



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ”, 
ПРОЄКТ 

Проект "Girls have the power" 
виконувався випускницями Академії 
Жіночого Лідерства, що реалізується 
Українським жіночим фондом в рамках 
програми USAID DOBRE. Покровська ОТГ 
є партнером програми USAID DOBRE, що 
виконується організацією Глобал
Ком’юнітіз (Global Communities) та 
фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID)



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ”, 
ПРОЄКТ “ЗЕЛЕНИЙ ПАТУЛЬ” “

Загальна вартість пректу - 152 тис. грн., з
яких кошти програми DOBRE – 130 тис. грн.,
внесок громади - 22 тис. грн.



ГО “МОЛОДЬ ПОКРОВЩИНИ” ПРОЄКТ 
“РОЗВИВАЙСЯ БЕЗ ГАДЖЕТІВ”
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