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ПАСПОРТ
програми фінансової підтримки громадської організації
„Кролевецька районна організація Української спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)” на 2012 - 2015 роки.
1
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Ініціатор розроблення програми

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми
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Розробники програми
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Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
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Учасники Програми
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Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, що
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього, у
тому числі:
коштів обласного бюджету
коштів районного бюджету
коштів міського бюджету
коштів інших джерел

9

9.1
9.2
9.3
9.4

Кролевецька районна державна адміністрація
Розпорядження голови Кролевецької районної
державної адміністрації від 30 .01.2012 №50

„Про схвалення проекту Програми
фінансової підтримки громадської організації
„Кролевецька районна організація
Української спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)” на 2012 - 2015
роки”
Кролевецька районна державна адміністрація,
Кролевецька районна організація Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)
Кролевецька районна державна адміністрація
Кролевецька районна організація Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)
Кролевецька районна організація Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів);
- відділ освіти райдержадміністрації;
- центральна районна лікарня;
- управління праці і соціального захисту
населення райдержадміністрації;
- районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
- відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації;
- виконкоми міської та сільських рад
2012 – 2015рік
Районний бюджет
Міський бюджет
79,52 тис. гривень

19,36 тис. гривень
58,56 тис. гривень
1,6 тис. гривень
-
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Вступ
Районна спілка ветеранів Афганістану є регіональною складовою
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і діє на
основі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та Статуту 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 регіону, у вихованні молодого
покоління, тісно співпрацює з органами влади та місцевого самоврядування
на користь людям та краю.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із пріоритетних напрямків роботи громадської районної
організації
української
спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнів–
інтернаціоналістів) є патріотичне виховання дітей та молоді. Організацією
проводиться постійна робота по вихованню молоді на прикладах подвигів
старших поколінь, зокрема ветеранів Афганістану, утвердження патріотизму
і духовності, всебічно розвиненої особистості – захисника та гідного
громадянина - надії і опори нашої Батьківщини.
За роки існування Районної спілки ветеранів Афганістану проведено
ряд заходів в загальноосвітніх і позашкільних закладах міста та району,
спрямованих на вшанування загиблих кролевчан в республіці Афганістан.
Зустрічі воїнів-афганців з школярами та молоддю сприяють патріотичному
вихованню підростаючого покоління. З метою унаочнення розповідей, воїни
дарують дітям книги, відео, аудіодиски про бойові дії в Афганістані.
Щороку до Дня виведення військ з Демократичної Республіки
Афганістан членами громадської організації проводиться мітинг-реквієм біля
пам’ятного знака «Бойова машина піхоти», вшановується пам’ять про
полеглих кролевчан покладанням квітів до їхніх могил, замовляється
панахида у Спасо – Преображенській церкві. Спільно з відділом у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації проводиться футбольний турнір
за участю команд підліткових клубів міста та району. Для нагородження
переможців та учасників футбольного турніру залучаються кошти спонсорів
та членів спілки.
Безперечної уваги потребують матері воїнів, що загинули в
Демократичній Республіці Афганістан. Щорічно з нагоди відзначення
Міжнародного дня 8-Березня, матерям загиблих воїнів–афганців вручаються
пам’ятні подарунки та квіти.
Невирішеною проблемою залишається фінансування заходів, а тому
для її розв’язання необхідне залучення наявних ресурсів, у тому числі
бюджетних коштів.
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Мета та основні завдання Програми
Головною метою Програми є підтримка активності громадської
районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів–
інтернаціоналістів) у громадському житті регіону, у вихованні молодого
покоління, тісна співпраця з органами влади та місцевого самоврядування на
користь людям та краю, забезпечення захисту соціальних прав членів
організації.
Для досягнення зазначеної мети програма передбачає наступні завдання:
- організацію виховання у молоді та підлітків високих морально-етичних
якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;
- сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку
ефективної соціальної політики стосовно ветеранів війни та сімей
загиблих, у вдосконаленні системи соціального захисту населення;
- надання всебічної підтримки членам Спілки та членам сімей загиблих,
в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових,
житлових та інших проблем;
- сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціями
братерства, ділового співробітництва між членами Спілки.
Шляхи та засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Відповідно до статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” фінансування заходів проводиться за
рахунок фінансової підтримки районного бюджету в сумі 14,64 тисяч
гривень на рік на основі рішення сесії районної ради за бюджетним запитом
районної державної адміністрації та обласного бюджету в сумі 4,84 тис. грн. і
міського бюджету в сумі 0,4 тис. грн. згідно з додатком 2 до Програми.
Головним розпорядником коштів районного бюджету є районна
державна адміністрація.
Використання коштів здійснюється у відповідності з планом
використання на основі рішення правління Кролевецької
районної
організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) за погодженням з районною державною адміністрацією.
Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Для виконання завдань даної Програми передбачається проведення
заходів до дня Виводу військ із Афганістану, до Дня Перемоги, заходи по
військово-патріотичному вихованню молоді, проведення футбольного
турніру на Кубок до дня Виводу військ з Афганістану, поздоровлення та
надання матеріальної допомоги до дня 8-го Березня матерям воїнів, які
загинули в Афганістані, підписка періодичної преси для ветеранів, по
створенню і утриманню музейної кімнати воїнів-інтернаціоналістів.
Виконання програми дає змогу:
- активно залучати воінів-інтернаціоналістів до виховання молоді та
підростаючого покоління;
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- забезпечити тісну співпрацю органів влади, місцевого самоврядування,
громадськості у діяльності по покращанню якості життя цієї категорії
громадян ;
- покращити соціально-побутові, економічні, психологічні умови життя
сімей загиблих воїнів та ветеранів учасників бойових дій, інвалідів війни;
- підвищити рівень правового захисту учасників бойових дій, інвалідів
війни та сімей загиблих воїнів.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію
діяльності учасників Програми та контроль за її
реалізацією забезпечує Кролевецька районна державна адміністрація спільно
з правлінням Кролевецької
районної організації Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів).
Щорічно до 15 лютого правління Кролевецької районної організації
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)
інформує районну державну адміністрацію та районну раду про результати
реалізації Програми.

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення районної Програми
Обсяг коштів,
що пропонується залучити
на виконання
Програми

2012
рік

Усього
Роки виконання
витрат на
виконання
2013
2014 2015 рік Програми
(тисяч
рік
рік
гривень)
79,52
19,88
19,88
19,88

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
Обласний бюджет

19,88
4,84

4,84

4,84

4,84

19,36

районний бюджет

14,64

14,64

14,64

14,64

58,56

Міський бюджет

0,4

0,4

0,4

0,4

1,6

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму
діяльності

2
Участь районної
організації
Української спілки
ветеранів
Афганістану у
патріотичному
вихованні молоді,
підтримка
громадської
активності ветеранів

Перелік заходів
програми

3
Організація та
проведення оглядівконкурсів для
шкільної та
студентської молоді
патріотичного
спрямування

Заходи до дня виводу
військ із ДРА

Строк
виконання
заходу

Виконавці
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2012-2015 Кролевецька
роки
районна
організація
Української
спілки ветеранів
Афганістану,
відділи освіти,
сім'ї, молоді та
спорту, культури
райдержадміністр
ації
2012-2015 Кролевецька
роки
районна
організація
Української
спілки ветеранів
Афганістану,
Кролевецька
міська рада

Джерела
фінансування
6
Районний
бюджет

міський
бюджет

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. гривень)
Усього
7
4,00

1,60

Роки
2012

2013

2014

2015

8
1,00

9
1,00

10
1,00

11
1,00

0,40

0,40

0,40

0,40

Очікувані
результати

12

Створення
сприятливих умов
для прояву
ініціативи
ветеранів у
патріотичному
вихованні учнів та
молоді
Формування
поваги молоді до
ветеранів - воїнівінтернаціоналістів
, відзначення їх
внеску у розвиток
військової
доктрини України
оборонного
характеру

Проведення
футбольного турніру
на Кубок до дня
виводу військ з
Афганістану

2012-2015 Кролевецька
роки
районна
організація
Української
спілки ветеранів
Афганістану,
відділи освіти,
сім'ї, молоді та
спорту
райдержадміністр
ації

Разом за
напрямом 1

Соціальна
підтримка уасників
бойових дій на
території інших
держав та сімей
загиблих учасників

Допомога сім’ям
загиблих учасників
бойових дій на
території Республіки
Афганістан

2012-2015 Кролевецька
роки
районна рада
ветеранів,
Кролевецька
районна державна
адміністрація

Районний
бюджет

1,60

0,40

0,40

0,40

0,40
Створення
сприятливих умов
для прояву
ініціативи
ветеранів у
патріотичному та
фізичному
вихованні учнів та
молоді

Усього
обласний
бюджет
Районний
бюджет
міський
бюджет
Районний
бюджет

7,20
0,00

1,80
0,00

1,80
0,00

1,80
0,00

1,80
0,00

5,60

1,40

1,40

1,40

1,40

1,60

0,40

0,40

0,40

0,40

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

бойових дій на
території
Республіки
Афганістан

Разом за
напрямом 2

Допомога сім’ям
загиблих учасників
бойових дій на
території Республіки
Афганістан

2012-2015 Управління праці
роки
і соціального
захисту населення
райдержадміністр
ації

обласний
бюджет

19,36

4,84

4,84

4,84

4,84

Витрати на пільгову
підписку періодичної
преси для воїнвівінтернаціоналістів

2012-2015 Управління праці
роки
і соціального
захисту населення
райдержадміністр
ації

Районний
бюджет

46,08

11,52

11,52

11,52

11,52

Усього

67,04

16,76

16,76

16,76

16,76

обласний
бюджет

19,36

4,84

4,84

4,84

4,84

Районний
бюджет

47,68

11,92

11,92

11,92

11,92

Міський
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Посилення
соціального
захисту та
покращання
матеріального
становища сімей
загиблих
учасників бойових
дій на території
Республіки
Афганістан
Забезпечення
інформування
членів спілки про
життя держави і
краю

Підтримка
діяльності спілки

Разом за
напрямом 3

Усього за
Програмою

Витрати на ремонт і
утримання
приміщення спілки,
офрмлення музейної
кімнати воїнівінтернаціоналістів

2012-2015 Кролевецька
роки
районна рада
ветеранів,
Кролевецька
районна державна
адміністрація

Районний
бюджет

5,28

1,32

1,32

1,32

1,32

Усього

5,28

1,32

1,32

1,32

1,32

обласний
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Районний
бюджет

5,28

1,32

1,32

1,32

1,32

міський
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,53

19,88

19,88

19,88

19,88

19,36

4,84

4,84

4,84

4,84

58,56

14,64

14,64

14,64

14,64

1,60

0,40

0,40

0,40

0,40

Усього
обласний
бюджет
Районний
бюджет
міський
бюджет

Забезпечення
організаційної
діяльності
ветеранської
організації,
підтримка
життєвої
активності
ветеранів

