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1. ПАСПОРТ
Районної Програми
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів,учасників війни та інших категорій населення»
на період 2016-2020 роки
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2.

Ініціатор розроблення програми
Дата,номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми
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Розробник програми
Співрозробники програми

5.
6.

Відповідальний виконавець
Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

Районна державна адміністрація
Статут організації ветеранів України
зареєстрований зі змінами Міністерством
юстиції України , Указів Президента
України «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» ., «Про соціальний
захист дітей війни» , « Про увіковічення
Перемоги у ВеликійВітчизняній віні
1941-1945 рр.», Закон України « Про
місцеве самоврядування «.
Рада районної організації ветеранів
Козелецька районна спілка ветеранів
Афганістану;
Спілка колишніх малолітніх в’язнів
фашизму
Спілка ―Чорнобиль‖ та фонд допомоги
інвалідам Чорнобиля
Козелецька районна організація
Всеукраїнського обєднання ―Захист дітей
війни‖
Рада районної організації ветеранів
Районна державна адміністрація,
Рада Козелецької районної
організації ветеранів;
Козелецька районна спілка ветеранів
Афганістану;
Козелецька районна організація «Спілка
Чорнобиль»;
Cпілка колишніх малолітніх в’язнів
фашизму
Всеукраїнське об’єднання ―Захист дітей
війни‖
2016—2020 роки

Загальний орієнтований обсяг
366250.00 грн.\ в т.ч73250.00 грн на рік\
фінансових ресурсів,
без урахуванням змін на протязі року та
необхідних для реалізації
нарахуванням на заробітну плату.
програми, усього
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА

8.

Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій, які
об’єднують ветеранів війни і праці, учасників та дітей війни, інвалідів, людей
похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС, в’язнів-жертв нацизму:
- рада Козелецької районної організації ветеранів;
- Козелецька районна спілка ветеранів Афганістану;
- Спілка колишніх малолітніх в’язнів фашизму.
- Всеукраїнське об’єднання ―Захист дітей війни‖
Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських
організацій в державі і роботі , вдосконаленням системи забезпечення та
механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету щодо участі у
громадському житті району.
Програма розрахована на шляхи розв’язання проблем у напрямку
всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів
ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби,
інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнівінтернаціоналістів, в’язнів-жертв нацизму, на матеріальну підтримку
населення, що опинилося в скрутних ситуаціях.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення
найважливіших проблем розвитку та діяльності громадських організацій , на
захист прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів їх членів.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до
районної Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на період 2015-2020
роки.
4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
- розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги
до потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських
організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого
віку, воїнів-інтернаціоналістів, в’язнів жертв нацизму;

- сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру
вищевказаної категорії людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав;
- створення банку даних пільгової категорії населення;
- матеріальна підтримка соціально-незахищених верст населення з метою
вирішення їх життєвих проблем;
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів.
Основними принципами програми мають стати заходи щодо здійснення на
місцевому рівні соціальної підтримки ветеранів шляхом надання передбачених
законодавчою базою видів допомоги, поглиблення адресної та забезпечення
матеріальної підтримки ветеранів та іншої категорії населення,що опинилося у
скрутній ситуації.
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в
районному бюджеті на 2016-2020роки та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється:
- на підтримку(утримання) голови та відповідального секретаря ради
районної організації ветеранів;
- на витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги,
спожиту електроенергію, послуги зв’язку ради районної організації ветеранів;
- підготовки та проведення заходів з відзначення державних свят та
визначних дат, а також участі в організації і здійсненні заходів запланованих
державною адміністрацією та районною радою;
- здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких
престарілих громадян в лікарнях, немічних ветеранів вдома, в геріатричному
відділенні, будинку інвалідів, тощо );
- підписку періодичних видань , підготовку і видання буклетів тощо;
- надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам
громадських організацій та жителям району, що опинилися в скрутній життєвій
ситуації;
- матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій;
- придбання побутового обладнання ,канцтоварів.
У відповідності до вимог комплексної програми районна ветеранська
організація в 2016 році здійснює свою діяльність згідно Законів України,
рішень V11 з’їзду Організації ветеранів України, конференцій і пленумів
вищестоящих органів та власних, а також згідно із Статутом, яким передбачено
участь організації у громадсько-політичному житті району, постійну співпрацю
з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з усіма громадськими

об'єднаннями, головними напрямками діяльності яких є економічне, духовне
становлення України, мир і злагода в суспільстві на принципах соціальноекономічного забезпечення ветеранів війни і праці.
Ветеранська організація вважає головною метою в своїй роботі всебічний
захист законних прав соціальних, економічних, вікових та інших інтересів
ветеранів війни і праці. Не менше приділятиметься уваги героїкопатріотичному, трудовому вихованню молоді на кращих бойових і трудових
традиціях старшого покоління.
Разом з тим, районна організація сподівається на всебічну підтримку у своїй
діяльності від місцевих органів, господарських та громадських організацій.
На виконання постанови Верховної ради України від 11 грудня 2003 року «Про
стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальноекономічних, правових і конституційних гарантій у сфері захисту ветеранів» на
основі співпраці з владними органами районної та первинних ветеранських
організацій, вважаємо за необхідне на основі законодавства та фінансової
підтримки у відповідності ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» домогтися їх виконання. Для цього ветеранська
організація у 2016 році запланувала проводити наступні заходи з відповідними
фінансовими витратами:
1. Заробітна плата голови та відповідального секретаря районної ради ветеранів
55,00 тис. грн.. з урахуванням змін на протязі року.;
2. До Дня Захисника України для проведення вогників-зустрічей учасників
бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. з учнівською молоддю,
військовослужбовцями підшефної військової частини – 450,00 грн.;
3. Зустріч керівництва району з жінками-активістами ветеранського руху.
Відзначення активістів грамотами та грошовими винагородами - 1400 грн. і
квітами – 150,00 грн.
4. До 9 Травня - 71 річниці Великої Перемоги:
- привітання учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні з Днем
Перемоги – 1500,00 грн. (закупівля вітальних листівок);
- проведення конкурсів:
1) на кращу ветеранську організацію по героїко-патріотичному вихованню
молоді – 500,00 грн.;
2) на кращий учнівський колектив і самих активних учнів шкіл по вивченню і
пропагуванню славних традицій старшого покоління – 450,00 грн.
- відвідання вдома інвалідів ВВв – 900,00 грн.
- відзначення учасників бойових дій - учасників ветеранського руху – 900,00
грн.;
- покладання квітів до меморіалу слави – 400,00 грн.
5. До Дня скорботи (22 червня):
- покладання квітів до меморіалу слави – 150,00 грн.
6. До Дня незалежності України - вручення грамот з грошовими винагородами
ветерана війни і праці, заслуженим працівникам – 800,00 грн.

7. До Дня визволення Козелеччини від німецько - фашистських загарбників покладання квітів до братської могили – 300,00 грн.
8. До Дня партизанської слави (22 вересня) надати матеріальну допомогу
партизанам - підпільникам району – 900,00 грн.
9. До Дня ветерана (1 жовтня):
- відвідання вдома інвалідів війни – 500,00 грн.
- відзначення активістів ветеранського руху району грамотами з врученням
грошових винагород - 1000 грн.
10. До Дня інваліда (3 грудня) – відвідування інвалідів на дому з врученням їм
подарунків 600,00 грн.
11. На підписку періодичної преси – 3200,00 грн.
12. Крім того на закупівлю:
- канцтоварів – 300,00 грн.
- конвертів, поштових марок – 300,00 грн.
- бланків грамот – 200,00 грн.
- квітів - 500 грн.
- програмне забезпечення- 400,00грн.
13. На відрядження - 500 грн.
14. На допомогу нужденним - 1000 грн.
15. Непередбачені витрати - 500 грн.
Для виконання Комплексної програми необхідно коштів в сумі – 73250,00
грн.на рік, а на 5 років 366250,00 грн без урахування змін.
Фінансування зазначених заходів проводиться через управління а соціального
захисту населення райдержадміністрації за рахунок місцевих бюджетних
коштів, передбачених на виконання програм місцевого значення.
6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських
організацій;
- підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі
громадських організацій;
- тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з
іншими громадськими організаціями та об’єднаннями;
- відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно
потребує.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити :
- поліпшення життєдіяльності громадських організацій;
- посилення турботи про членів громадських організацій;
- задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою
соціальної підтримки та надання допомоги цим та іншим соціальнонезахищеним верствам населення.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Громадські організації, які отримують фінансову підтримку , погоджують
використання
бюджетних
коштів
з
фінансовим
управлінням
райдержадміністрації та звітують перед контролюючими органами щодо
цільового використання бюджетних коштів щорічно до 5 січня наступного
року.
Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється
щоквартально та щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається в
управління районної державної адміністрації: фінансове та економіки.

