
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року №924

Про затвердження Програми
соціального захисту воїнів-
інтернаціоналістів, які приймали
участь у військових конфліктах за
межами України на 2020 рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши пропозиції та рекомендації постійних комісій міської
ради, ознайомившись з Програмою соціального захисту воїнів-
інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами
України на 2020 рік, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які
приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2020 рік
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони
здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови
Волошина В.А.

Міський голова В.І. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 29 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
від 23 грудня 2019 року №924

Програма
соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів,

які приймали участь у військових конфліктах за межами
України на 2020 рік



ПАСПОРТ

соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів,
які приймали участь у військових конфліктах за межами

України на 2020 рік

1 Ініціатор розроблення
програми

Виконавчий комітет
Гребінківської міської ради

2 Законодавство, яке регламентує
розроблення програми

Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»

3 Розробник програми Відділ соціального захисту
населення Гребінківської
міської ради

4 Відповідальний виконавець
програми

Відділ соціального захисту
населення Гребінківської
міської ради

5 Термін реалізації програми 2020 рік
6 Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для
реалізації програми в т.ч.:

50000 грн

6.1. Кошти бюджету Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади

50000 грн



1. Загальні положення

Громадська організація «Районна організація воїнів-інтернаціоналістів» діє
на основі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та Статуту громадської організації. Вона об’єднує в своїх рядах
громадян, які воювали в різних країнах світу, захищаючи інтереси Батьківщини.
Громадська організація, працюючи незалежно від політичних партій та рухів,
захищає права та інтереси ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих воїнів,
бере активну участь у громадському житті громади та району, у вихованні
молодого покоління, тісно співпрацює з органами влади та місцевого
самоврядування. За роки існування громадської організації проведено ряд
заходів, спрямованих на вшанування загиблих гребінківців в республіці
Афганістан. Щороку до Дня виведення військ з Демократичної Республіки
Афганістан членами громадської організації проводиться мітинг-реквієм біля
пам’ятного знака «Воїнам-інтернаціоналістам». Програма розроблена на
виконання ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», ст. 20 Закону України «Про об’єднання громадян», Указу
Президента України «День вшанування учасників бойових дій на території
інших держав» від 11.02. 2004 р., з метою визначення комплексу організаційно-
методичних та інших заходів, направлених на захист інвалідів та ветеранів,
об’єднаних в громадську організацію, шляхом зміцнення матеріально-технічної
бази організації, втілення в життя її Статутних завдань, заохочення активістів
громадської організації.

2. Мета Програми

Мета програми – забезпечення захисту соціальних прав членів організації,
соціальна підтримка інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих,
створення умов для активної їх участі у вихованні молоді на славних бойових і
трудових традиціях українського народу, зміцнення матеріально-технічної бази
організації, заохочення активістів громадської організації.

3. Завдання і заходи Програми
Основні завдання Програми:

- сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам
організації на лікування, вирішення побутових та інших проблем;
- виховувати у молоді високі морально-етичні якості, патріотизм,
готовність до захисту держави;
- проводити зустрічі з молоддю у закладах освіти;
- співпрацювати з державними установами, органами місцевого
самоврядування громадськими організаціями, політичними партіями;



- збереження пам’ятного знаку, встановленого «Воїнам-
інтернаціоналістам».
Заходи щодо виконання Програми по підтримці громадської організації
«Районна організація воїнів-інтернаціоналістів»:
- сприяти у проведенні заходів до державних свят та місцевих свят, що
проводяться на території громади та району;
- сприяти у придбанні подарунків, грамот, квітів, нагород та інше;
- надавати матеріальну допомогу членам організації при відзначенні Дня
виведення військ з Демократичної Республіки Афганістан, Дня введення військ
в Демократичну Республіку Афганістан, необхідності лікування, за скрутних
ситуацій;
- надавати матеріальну допомогу головам, активістам організації за їх
організаційну діяльність.

4. Очікувані результати Програми

- активізація діяльності громадської організації;
- покращення якості послуг, які отримують члени організації, в рамках
задоволення статутних документів;
- сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціями
братерства, ділового співробітництва між членами організації.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюється в рамках
коштів бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади,
виходячи з реальних можливостей у бюджетному році. Розмір фінансування
Програми на 2020 рік складає 50000 грн. Зміни до Програми вносяться
рішенням сесії Гребінківської міської ради.

6. Організація та контроль за виконанням Програми
Забезпечення реалізації положень цієї Програми здійснює, в межах своєї

компетенції, громадська організація «Районна організація воїнів-
нтернаціоналістів».

У випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до
неї вносяться рішенням сесії Гребінківської міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює
виконавчий комітет міської ради та постійна комісія міської ради з питань
освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального
захисту.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко


