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ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки громадської організації
„Кролевецька районна Організація ветеранів України” на 2012 - 2015 роки.
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Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми
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Розробник програми

4
5

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
104,0 тисячі гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього,
у тому числі:
коштів районного бюджету
104,0 тисячі гривень
коштів інших джерел
-

1

9

9.1
9.2

Кролевецька районна державна
адміністрація
Розпорядження голови Кролевецької
районної державної адміністрації від
25.01.2012 № 41 „Про схвалення проекту
Програми фінансової підтримки громадської
організації „Кролевецька районна
організація ветеранів України” на 2012 –
2015 роки”
Кролевецька районна державна
адміністрація
Кролевецька районна рада ветеранів
Президія Кролевецької районної ради
ветеранів
- районна рада ветеранів та її первинні
організації
- центральна районна лікарня
- управління праці і соціального захисту
населення райдержадміністрації
- управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
- відділ освіти райдержадміністрації
- відділ культури та туризму
райдержадміністрації
- територіальний центр соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
- управління пенсійного фонду України в
Кролевецькому районі
- 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
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ВСТУП
Районна організація ветеранів є регіональною складовою Організації
ветеранів України і діє на основі Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” та Статуту Організації. Вона об’єднує в своїх
рядах покоління, які захищали країну від німецько-фашистських загарбників,
відбудовували країну після воєнної розрухи, самовіддано працювали по
розбудові міст та сіл району і країни в повоєнні роки по створенню належних
умов для життя населення. Працюючи незалежно від політичних партій та
рухів, захищає права та інтереси ветеранів, всіх пенсіонерів, бере активну
участь в громадському житті регіону, тісно співпрацює з органами влади та
місцевого самоврядування на користь людям та краю.
Організація бере активну участь у вихованні молодого покоління, всього
населення на кращих традиціях попередніх поколінь, підтримує в цьому
тісний зв’язок з педагогічними колективами закладів освіти, відділом культури
та туризму РДА, райвійськкоматом, депутатським корпусом. Результативно
співпрацює з органами влади та місцевого самоврядування по увіковіченню
подвигу нашого народу, односельців в роки Великої Вітчизняної війни 19411945 років.
Районна організація ветеранів представляє інтереси 13367 ветеранів та
інших категорій пенсіонерів району, в т. ч. 2581 учасника війни, 4834 ветеранів
праці, 4340 дітей війни. Складається з 37 первинних організацій, які працюють
в 21 сільській громаді, одна в місті Кролевець і 15 трудових колективах району.
ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇЇ КЕРІВНІ ОРГАНИ.
Завданнями районної громадської організації ветеранів є:
- ведення обліку членів на основі єдиних облікових документів;
- сприяння дотримання передбаченим чинним законодавством прав, соціальних
гарантій і пільг своїм членам;
- піклування про своїх членів, надання їм в межах можливостей юридичної,
організаційної та іншої допомоги у поліпшенні умов життя, медичного,
торгівельного, побутового, транспортного, культурного та інших видів
обслуговування;
- представництво і захист інтересів своїх членів у державних органах та в
органах місцевого самоврядування;
- сприяння членам організації в участі у громадському житті трудових
колективів та поселень, налагодження спілкування між собою, підтримання
належного морального стану, відстоювання честі та гідності пенсіонера;
- участь у патріотичному виховані молоді, всього населення;
- надання організаційної, а при можливості і матеріальної допомоги своїм
членам в побуті, у лікуванні, у похованні померлих, у впорядкуванні та в
підтриманні могил загиблим односельцям;
- разом з військовими органами, органами влади та місцевого самоврядування,
громадськими організаціями бере участь в утриманні в належному стані могил
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загиблим в роки війни воїнів, що віддали своє життя при захисті чи визволенні
краю, обелісків, що увіковічують ратні та трудові подвиги нашого народу;
- сприяє моральній зацікавленості, матеріальному заохоченню в діяльності
виборного активу;
- спільно з працівниками культури, працівниками територіального центру
сприяє культурному відпочинку пенсіонерів;
- організовує поїздки пенсіонерів по місцях бойової та трудової слави,
пам’ятних місць України та нашого краю;
- сприяє проведенню зустрічей побратимів, учасників бойових дій,
партизанського руху;
- порушує клопотання по відзначенню вкладу ветеранів в розвиток поселень
району, розбудови нашої держави.
Для організації виконання цих та інших завдань, передбачених Статутом
Організації ветеранів України, обирається районна рада ветеранів та президія
районної ради ветеранів. Районна рада ветеранів обирає голову, його
заступника (чи заступників) та секретаря. Для ведення фінансових справ
президією районної ради ветеранів призначається бухгалтер.
ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.
Правовою основою Програми є Конституція України, Закони України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Програма спрямована на вирішення наступних проблем:
- забезпечення діяльності ветеранських організацій району у
патріотичному вихованні молодого покоління, у волонтерській діяльності з
підтримки пенсіонерів і громадян похилого віку;
- соціальний захист ветеранів війни, ветеранів праці та інших громадян
похилого віку, які потребують матеріальної підтримки;
- забезпечення організаційної роботи первинних організацій, керівних
органів районної організації на реалізацію статутних вимог;
- забезпечення співпраці ветеранських організацій з органами влади та
місцевого самоврядування, підприємницькими структурами по вирішенню
проблем життя пенсіонерів, людей похилого віку;
- сприяння проведенню заходів виховного, волонтерського спрямування
та благодійних заходів, акцій милосердя по відношенню до людей похилого
віку, одиноких, обездолених;
- створення належних умов у діяльності районної організації на
реалізацію її завдань.
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
Головною метою програми є сприяння районній організації ветеранів по
всебічному захисту законних прав та інтересів ветеранів, пенсіонерів,
соціальних, економічних, побутових, вікових та інших їх інтересів, які
проживають на території району.
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Метою програми є також досягнення паритетного становища ветеранів у
всіх сферах життєдіяльності шляхом реалізації ними рівних прав та
можливостей.
Завданнями програми є надання всебічної допомоги пенсіонерам та
залучити їх, незалежно від політичних поглядів та віросповідання, до
вирішення проблем сьогодення, життя пенсіонерів, до патріотичного
виховання молоді і всього населення району, формування поваги до
державності України та до створеного попередніми поколіннями в розбудові
міста та сіл району, до посильної участі в розвитку краю.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
Виконання програми дасть змогу:
- покращити соціально-побутові, економічні, психологічні умови життя
ветеранів, інших пенсіонерів;
- підвищити рівень правового захисту пенсіонерів;
- покращити різні види відпочинку цієї категорії населення району;
- забезпечити тісну співпрацю органів влади, місцевого самоврядування,
громадськості у діяльності по покращанню якості життя цієї категорії
громадян;
- активно залучати людей старшого покоління до виховання молоді.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.
Відповідно до статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” фінансування заходів та матеріального
заохочення постійних
працівників організації ветеранів проводиться за
рахунок фінансової підтримки районного бюджету в сумі 26 тисяч гривень на
рік на основі рішення сесії районної ради за бюджетним запитом районної
державної адміністрації, згідно з додатком 1 до Програми.
Головним розпорядником коштів районного бюджету є районна
державна адміністрація.
Використання коштів здійснюється у відповідності з планом
використання на основі рішення президії районної ради ветеранів за
погодженням з районною державною адміністрацією.
КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Координацію
діяльності учасників Програми та контроль за її
реалізацією забезпечує Кролевецька районна державна адміністрація спільно з
президією районної ради ветеранів.
Щорічно до 15 січня президія районної ради ветеранів 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

Роки виконання

Усього
витрат на
виконання
Програми
(тисяч
гривень)

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

26,0

26,0

26,0

26,0

районний бюджет

26,0

26,0

26,0

26,0

104,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

бюджети сіл, міста
районного значення
кошти небюджетних джерел

104,0

Додаток 2
до Програми

Перелік заходів
програми

3

Строк
виконання
заходу
4

Виконавці

5

Організація та
проведення оглядівконкурсів для шкільної
та студентської молоді
патріотичного
спрямування

2012-2015 Кролевецька районна
роки
рада ветеранів,
відділи освіти, сім'ї,
молоді та спорту,
культури
райдержадміністрації

Організація та
проведення заходів
ветеранської організації
до дня Перемоги, дня
визволення
Кролевеччини та
України

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

Джерела
фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. гривень)
Роки

Усього
2012

2013

2014

2015

6

7

8

9

10

11

Районний
бюджет

12,0

3

3

3

3

11,7

3,9

3,9

3,9

Усього

23,7

6,9

6,9

6,9

3,0

Районний
бюджет

23,7

6,9

6,9

6,9

3,0

Витрати на відзначення
90 - 100 річчя ветеранів,
які внесли вагомий
особистий внесок в
розбудову краю

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

Районний
бюджет

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Витрати на поховання
ветеранів

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

Районний
бюджет

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2011-2015 Кролевецька районна
роки
рада ветеранів,
Кролевецька районна
державна
адміністрація,
Кролевецька ЦРЛ

Районний
бюджет

22

5,5

5,5

5,5

5,5

Усього

26,0

6,5

6,5

6,5

6,5

Районний
бюджет

26,0

6,5

6,5

6,5

6,5

Організація медичного
обслуговування та
лікування ветеранів
Великої Вітчизняної
війни та надання
матеріальної допомоги
на лікування активу
ветеранських
організацій

Витрати на канцтовари, 2012-2015 Кролевецька районна
оплата послуг зв’язку,
роки
рада ветеранів,
матеріальне
Кролевецька районна
заохочення,нарахування
державна
на матеріальне
адміністрація
заохочення

Районний
бюджет

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на підписку
періодичної преси

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

Районний
бюджет

3,6

0,9

0,9

0,9

0,9

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

Районний
бюджет

6

1,5

1,5

1,5

1,5

Усього

50,4

12,6

12,6

12,6

12,6

Районний
бюджет

50,4

12,6

12,6

12,6

12,6

100,1

26,0

26,0

26,0

22,1

Витрати на заохочення
волонтерського руху
ветеранів

