
 
 
від 21 грудня 2012 року        № 165 

м. Гайворон 
 

Про районну програму підтримки  
діяльності ради Гайворонської районної  
організації ветеранів України на 2013 рік 
 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", розглянувши поданий районною державною 
адміністрацією проект районної програми підтримки діяльності ради 
Гайворонської районної організації ветеранів України на 2013 рік та 
враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань освіти, 
культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, 

 
районна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити районну програму підтримки діяльності ради Гайворонської 

районної організації ветеранів України на 2013 рік (далі-Програма), додається. 
 
2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої 

влади, керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити виконання 
заходів, передбачених у Програмі. 

 
3. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної 

адміністрації під час формування районного бюджету на 2013 рік передбачити 
кошти на реалізацію Програми. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та 
соціального захисту населення. 
 
Голова районної ради       І.АРХИПЕНКО 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Гайворонської 
районної ради 
21 грудня 2012 року № 165 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА 
підтримки діяльності ради Гайворонської районної 

організації ветеранів України на 2013 рік 
 

І. Паспорт програми 
 

1. Програма затверджена  
рішенням Гайворонської 
районної ради 

21 грудня 2012 року №165 

2. Ініціатори розроблення програми 
 

Управління праці та соціального 
захисту населення, рада районної 
організації ветеранів  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми 

 

4. Розробник програми 
 

Рада Гайворонської районної 
організації ветеранів України 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Рада Гайворонської районної 
організації ветеранів України 

6. Учасники програми 
 

Структурні підрозділи районної 
державної адміністрації, первинні 
ветеранські організації 

7. Термін реалізації програми 2013 рік 
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми 

Районний бюджет 

9. 
 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для реалізації 
програми,  
усього (тис. грн.)  
у тому числі: 
кошти державного бюджету 
кошти обласного бюджету 
кошти місцевого бюджету 
кошти небюджетних джерел 

 
 
 
53,7 
 
- 
- 
37,5 
16,2 

10. Основні джерела фінансування 
програми 

Кошти районного бюджету  
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Районна організація ветеранів України створена згідно з існуючим 

адміністративним поділом, є складовою неподільною частиною організації 
ветеранів України, діяльність якої розповсюджується по всій території України. 
Вона об'єднує 35 первинних організацій, що діють на території району. У складі 
районної організації ветеранів створена рада районної організації ветеранів 
України, в первинних організаціях діють ради первинних ветеранських 
організацій. 

Районна організація ветеранів України є добровільною громадською 
організацією ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і 
воєнних конфліктів (учасників війни), ветеранів праці, військової служби і 
органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів - громадян похилого віку, які 
виявили бажання бути членами організації. 

Вона діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією 
України, чинним законодавством та Статутом Організації ветеранів України. 

 
II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 
Згідно Статуту Організації ветеранів України районна організація 

ветеранів вважає своєю головною метою: 
всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та 

інших інтересів ветеранів праці, війни, військової служби та органів внутрішніх 
справ, інших пенсіонерів - громадян похилого віку. 

Недостатня кількість коштів та належної матеріально-технічної бази є 
головною проблемою для забезпечення виконання статутних завдань. 

 
 
 

ІІІ. Визначення мети Програми 
 
Метою Програми є забезпечення вимог, завдань Статуту організації 

ветеранів України, поліпшення умов життєдіяльності членів районної 
організації ветеранів, їх дозвілля. 

 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми.  

Обсяги та джерела фінансування 
 

Рада районної організації ветеранів України з метою реалізації Програми: 
бере участь у розробці і реалізації комплексних програм, спрямованих на 

поліпшення умов життя ветеранів, у забезпеченні контролю за їх реалізацією; 
здійснює керівництво та контроль за роботою 35 ветеранських 

організацій району, в яких налічується 10090 членів цих організацій; 
проводить навчання ветеранів - активістів; 
бере активну участь у підготовці та проведенні районних заходів з 

ветеранами з нагоди: Дня Захисника Вітчизни, 8-го Березня, Дня Перемоги, Дня 
Незалежності України, Дня Партизанської Слави, Дня ветерана та 
Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня інваліда, професійних свят; 

проводить засідання Президії райради ветеранів, Пленуми, наради, 
семінари; 

бере участь у зборах первинних ветеранських організацій; 
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організовує діяльність постійно - діючих комісій, прес-групи, районного 

центру волонтерів, об'єднання "Діти війни" ради районної організації ветеранів 
України; 

веде облік первинних ветеранських організацій, учасників бойових дій і 
інвалідів Великої Вітчизняної війни, вдів ветеранів ВВв, забезпечує квитками 
членів ветеранських організацій; 

організовує виїзні засідання президії, клубу "Ветеран", концерти хору 
ветеранів "Калина над Бугом", турніри з шахів, шашок, інших змагань, народні 
ігри; 

члени ради районної організації ветеранів здійснюють прийом 
відвідувачів, ведуть облік їх скарг, пропозицій, які вирішуються спільно з 
райдержадміністрацією, райрадою, їхніми управліннями та відділами, 
керівниками трудових колективів. 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись за 
рахунок коштів районного бюджету у межах видатків, що передбачатимуться 
головним розпорядникам на виконання програм і заходів з питань підтримки 
ветеранів із залученням інших джерел фінансування не заборонених чинним 
законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 
забезпечення виконання конкретних заходів програми, орієнтовних витрат на їх 
реалізацію, обрахованих на підставі встановлених нормативів, прогнозних цін 
та тарифів з урахуванням можливостей доходної частини районного бюджету 
та спрямування на ці цілі інших коштів, не заборонених чинним 
законодавством України. 

 
V. Очікуванні результати виконання Програми 

 
Реалізація Програми має забезпечити сприятливі умови для: 
виконання завдань статуту організації ветеранів України, поліпшення 

життєдіяльності її членів; 
забезпечити захист соціальних, економічних, вікових та інших 

пенсіонерів, їх участі у героїко-патріотичному вихованню молоді. 
 

VI. Напрями реалізації та заходи Програми 
 

Очікувані 
джерела 

фінансува 
ння 

№ 
п/п 

Заходи Відпо-
відальні  
викона-

вці 

Термін 
вико- 
нання 

Орієн-
товні 
обсяги 
фінанс
ування 
(тис. 
грн.) 

райо 
нний 
бюд 
жет 

інші 
дже 
рела 

Очікувані 
результати 

1. Організаційно-правове забезпечення реалізації державної  
політики соціального захисту людини 

1.1. Розгляд на сесії 
районної ради 
питань щодо 

Райрада 
ветеранів 
УПСЗН 

2013р.    Привернення 
уваги органів 
місцевого 
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виконання 
законів України 
про соціальний 
захист громадян 
похилого віку, 
ветеранів війни, 
праці,дітей війни 

самоврядува
ння до 
проблем 
людей 
похилого 
віку 

1.2. Розгляд питань 
щодо поліпшення 
умов життя 
людей похилого 
віку, виконання 
вимог Статуту 
РВУ на засідан-
нях президії, 
Пленумах 
райради 
ветеранів 

Райрада 
ветеранів 

2013р    Привернення 
уваги органів 
місцевого  
самоврядну-
вання, рад 
ветеранських 
організацій 
до проблем 
ветеранів, 
контроль за 
ходом 
виконання 
прийнятих 
рішень, 
вимог 
Статуту ОВУ 

2. Соціальне та матеріальне забезпечення ради районної 
організації ветеранів України 

2.1 
 

Забезпечити 
виконання Статуту 
вимог 
ОВУ, законів 
України про 
соціальний захист 
ветеранів, людей 
похилого віку 

Рада 
районної 
ОВУ 
разом з 
УПСЗН 

2013р 
 

   Поліпшення 
умов життя 
ветеранів, 
усіх людей 
похилого 
віку 
 

2.2. 
 

Матеріальна 
допомога 
одиноким 
пенсіонерам, 
ветеранам - 
активістам 

УПСЗІІ з 
Райра-
дою 
ветера-
нів 
 

2013р 
 

   Активізація 
діяльності 
ветеранських 
організацій, 
поліпшення 
матеріально-
го 
становища 
ветеранів 

2.3. 
 

Матеріальне 
забезпечення 
Статутної 
діяльності ради 
районної 
організації 
ветеранів України 
(послуги зв’язку, 

 2013р 
 

 37,5   
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комп’ютерне 
забезпечення, 
канцтовари, 
конверти, вітальні 
листівки, квіти) 
та фінансове 
забезпечення 
працівників, праця 
яких оплачується за 
рахунок фінансової 
підтримки з 
місцевого бюджету 

2.4. 
 

Проведення 
районних та участь 
в обласних 
змаганнях серед 
ветеранів 

Райрада 
ветера-
нів 
УПСЗН 
 

   2,0  

в тому числі: 
2.4.а Організація 

культурного 
обслуговування 
населення району, 
виступи 
художнього 
самодіяльного хору 
"Ветеран" в 
населених пунктах 

Рада 
ветера-
нів 

2013р   5,9 Розвиток 
культури, 
співпраця з 
сільрадами 
та 
ветеранськи
ми 
організаці-
ями 

2.4.б Організація дозвілля 
ветеранів 
м.Гайворон. 
Проведених 
заходів клубу 
"Ветеран" 

Районна 
рада 
ветеранів 
відділи 
РДА 

   2,3 Активізація 
роботи серед 
ветеранів по 
інтересах 
діяльність 
кімнати 
ветеранів 

2.5 Участь та 
організація 
загально 
районних 
заходів 

РДА 
райрада 
їх 
підроз-
діли, 
райрада 
ветеранів 

   6,0 Поліпшення 
роботи по 
патріотично-
му 
вихованню 
населення 

3. Проведення інформаційно-пропагандистської діяльності 
3.1. Проведення 

нарад-семінарів, 
засідань клубу 
"Ветеран" 

Районна 
рада 
ветера-
нів, рада 
клубу 
"Ветеран 

2013р    Поліпшення 
інформованос
ті суспільства 
з питань 
діяльності 
ветеранських 
організацій 
 

3.2. Публікація Прес- 2013р    Ознайомлен-
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матеріалів про 
життя і діяльність 
ветеранів, 
ветеранських 
організацій в газетах 
"Гайворонські 
вісті", 
"Ветеран 
Кіровоградщини", 
виступи по 
місцевому радіо 

група 
райради 
ветера- 
нів 

ня жителів 
району з 
життям 
ветеранів, 
діяльністю 
районної 
ОВУ 

4. Співробітництво з громадськими організаціями 
4.1. Проведення 

спільних заходів для 
людей 
похилого віку з 
іншими 
громадськими 
організаціями 

Райрада 
ветера- 
нів 

2013р    Залучення 
громадських 
організацій 
до 
впровадженн
я державної 
політики 
підтримки 
діяльності 
ветеранських 
організацій 

 
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
пов’язаних з виконанням Програми здійснює управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації спільно з радою районної організацій 
ветеранів України. 
 

Безпосередній контроль за виконанням заходів та завдань програми 
здійснює відповідальний виконавець. 

 
Відповідальний виконавець програми: 
- два рази на рік подає управлінню економіки та розвитку інфраструктури 

райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати 
виконання програми. 

- надає для розгляду постійній комісії районної ради, що здійснює 
контроль за виконанням рішення, інформацію про хід виконання програми та 
ефективність реалізації заходів. 

 
___________________ 


