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ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

28 сесія VI скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
           15 квітня 2015 року 

          
                    

           Про затвердження міської Програми 

          підтримки діяльності Гребінківської 

          районної організації ветеранів на 2015 рік   

 

 

 

      Ознайомившись з міською Програми підтримки діяльності Гребінківської 

районної організації ветеранів на 2015 рік, відповідно ст. ст. 26, 32 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Гребінківська міська рада 

 

                  ВИРІШИЛА:                                    
 

1. Затвердити міську Програми підтримки діяльності Гребінківської           

районної організації ветеранів на 2015 рік (додається). 

  

 

                

 

                    Міський голова                                      Ф. Г. Мілевський 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

ДОДАТОК 

ПРОГРАМА 

підтримки діяльності  Гребінківської районної організації 

ветеранів на 2015 рік 
 

І. Загальні положення 

 

Гребінківська районна організація ветеранів (далі Організація) є структурним 

утворенням добровільної Всеукраїнської громадської організації ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, 

інвалідів учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, 

інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, які виявили бажання бути 



членами організації. Вона діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією 

України, чинним законодавством, Статутом організації ветеранів України, затвердженого 

VІ з’їздом організації ветеранів України (наказ № 1874 від 20 листопада 2012 року). 

 

ІІ. Мета і завдання організації 

 

Організація вважає своєю головною метою: всебічний захист законних прав, 

соціальних економічних вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів 

військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку. 

Для досягнення поставленої мети Організація в установленому порядку здійснює 

такі завдання: 

- співпрацює з районною, міською та сільськими радами, районною державною 

адміністрацією, взаємодіє з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності в інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, всіх людей 

похилого віку; 

- бере участь у розробці та реалізації програм по поліпшенню житлових умов 

ветеранів всіх категорій, їх медичного, побутового, транспортного та іншого 

обслуговування; 

- здійснює благодійницькі заходи, організовує акції милосердя; 

- бере активну участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих 

традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, 

збереження спадкоємності поколінь; 

- сприяє увічненню Перемоги над нацизмом у Європі, турбується про збереження 

пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям праці, піклується про 

зміцнення дружби між людьми різних національностей і віросповідань, бере участь у 

підготовці та відзначенні 70-ї річниці Перемоги, 70-ї річниці завершення Другої світової 

війни; 

- бере участь у заходах підготовки допризовників та призовників до служби у 

Збройних силах України; 

- надає організаційну, а при наявності коштів – матеріальну допомогу одиноким 

малозабезпеченим ветеранам війни, дітям війни в їх побуті, лікуванні та похованні 

померлих, організовує впорядкування могил померлих одиноких ветеранів. 

Організація здійснює інші заходи, передбачені Статутом організації, що не 

суперечить чинному законодавству. 

 

III. Очікувані результати виконання програми 

 

Результатами виконання заходів, передбачених цією Програмою, стане підвищення 

активності організації та вдосконалення діяльності первинних організацій ветеранів, 

посилення соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, всіх громадян літнього віку, 

поліпшення патріотичного виховання молодого покоління, збереження пам’яті народу. 

Це є особливо актуальним в рік 70-ти річчя Перемоги, та виконанні Указу Президента 

України № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».  

Виконання програми сприятиме поліпшенню роботи як районної організації 

ветеранів, так і первинних ветеранських організацій та фінансове забезпечення їх 

діяльності. 

Як результат виконання міської Програми сприятиме забезпеченню організаційних 

заходів щодо реалізації державних соціальних програм,                                                                                      

використанню можливостей міського бюджету для надання потребуючим громадянам 

одноразової матеріальної допомоги, фінансуванню міських заходів, пов'язаних із 

соціальним захистом населення. 



 

IV. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів  бюджету міста та 

інших надходжень. 

Головним розпорядником бюджетних коштів по даній Програмі є  управління праці 

та соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

Розрахункова потреба в коштах на 2015 рік складає  2000.00 грн. 

 

V. Основні заходи 

в підготовці і відзначенні яких братиме участь 

Гребінківська районна організація ветеранів на 2015 рік 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата про-

ведення 

Сума 

коштів 

(грн.) 

Джерела фі-

нансування 

 1. Відзначення Дня Перемоги, в тому числі: 

 привітання  ветеранів,  надання  

матеріальної допомоги одиноким 

малозабезпеченим ветеранам війни, 

дітям війни в їх побуті, лікуванні   

 участь у заходах в урочищі «Шу-

мейкове»; 

 участь у заходах в «Пироговій Ле-

ваді» 

 

9 Травня 2000 

 

 

 

Бюджет міста 

 РАЗОМ:  2 000  

 

 

 

Міський голова                         Ф.Г. Мілевський 

 

                        

 

                                             
 


