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Описовий звіт про виконання проекту 

1. Опис.  

Назва проекту: «Нехай Матвій сміється. 2» 

Регіон реалізації проекту: Черкаська обл.  

Договір: № 148 від 18 серпня 2020 р., Додаткова угода № 148.22 від 08 

квітня 2021 р.    

Бюджет проекту: 25 000,00 грн. 

Категорія проекту: здоров’я 

Назва оператора допомоги: Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Сучасне село та місто»  

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада контактної особи: Макаренко Марина Геннадіївна 

Волонтер за договором 

2. Короткий опис реалізації проекту 

На сайті МБФ «УББ» було розміщено проект «Нехай Матвій сміється. 

2»  - це вже другий проект, розміщений на сайті dobro.ua по збору 

коштів для проведення курсу реабілітації  для Молодецького Матвія 

Віталійовича 2017 року народження у клініці «Неврологічна клініка 

доктора Яценко» м. Київ. Курси реабілітації Матвія не пройшли марно – 

дитина почала вигукувати звуки, «по-своєму» спілкуватись, стала краще 

реагувати на звернення.  

Лікарі також відмічають покращення стану дитини, він став краще 

триматись при хотьбі та піднімати ноги при переступанні.  



Дякуючи небайдужим Донорам та МБФ «УББ» на сайті dobro.ua,  

вдалося зібрати необхідну суму 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч 

гривень, 00 коп.) для проходження курсу реабілітації у клініці 

«Неврологічна клініка доктора Яценко», який тривав 10 днів, і 

завершився 29 квітня 2021 року. Оскільки чекати поки збереться вся 

сума по проекту, ми не мали змоги, оскільки дитина потребує 

термінового лікування, наш фонд сплатив рахунок з власного балансу, 

саме тому платіжне доручення № 233 та акт надання послуг від 

29.04.2021 року. Цей курс не був останнім, багато роботи ще попереду, 

але дякуючи кожному, хто допоміг прогрес у розвитку хлопчика є.  

БФ «Сучасне село та місто» отримав Акт виконаних робіт із 

затримкою через сезон відпусток, через що і відбулась затримка у 

звітуванні за проектом. Щиро дякуємо за можливість допомогти Матвію 

та пройти необхідний курс реабілітації! 

 

З повагою, 

Директор Благодійної організації 

«Благодійний фонд «Сучасне село та місто»         Маргарян А.Д. 

                                                      __________________ 

 
 
 
 
 
 


