
 
 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   23 грудня  2016року           № 156 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до районної програми 

по створенню соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності  

Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2016-2017 роки 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни  до районної програми  по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 29, виклавши перелік 

заходів Громадської організації Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2016-2017 роки по виконанню статутної діяльності у 

новій редакції згідно з додатком.  

 

 

 

 

 

Голова районної ради            Б. Кучмій 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Голованівської 

районної ради 

від 23 грудня 2016року №156 

 

                                                          ПЕРЕЛІК 

заходів Громадської організації Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2016-2017 роки по виконанню статутної діяльності 

 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Сума 

коштів 

на 2016 рік 

Сума 

коштів  

на 2017 рік 

1. Придбання квітів: 

до дня учасників бойових дій на території інших 

держав; 

відзначення Дня захисника Вітчизни; 

День визволення смт Голованівськ від німецько-

фашистських загарбників 

до Дня Перемоги; 

до дня партизанської слави; 

до дня незалежності України; 

до Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників 

Для ювілярів та ритуальних заходів. 

2100 3200 

 

 

2. Привітання в засобах масової інформації 200 500 

3. Організація святкового столу: 

до Дня учасників бойових дій на території інших 

держав; 

30-річчя створення організації ветеранів України; 

до Дня Перемоги: 

при проведенні огляду-конкурсу: 

до дня людей похилого віку, День партизанської 

слави 

42550 64100 

4. Матеріальне заохочення голів і активістів 

ветеранських організацій, підтримка статутної 

діяльності первинних ветеранських організацій 

району 

4800 13000 

5. Поїздка ветеранів  по місцях бойової  слави   - 6000 

6. Проведення семінарів, пленумів, засідання круглих 

столів 

1000 3000 

7. Моральні і матеріальні заохочення активістів, 

переможців оглядів-конкурсу, спортивні змагання 

5000 5000 

8. Утримання апарату громадської організації ветеранів 

України (заробітна плата та нарахування на заробітну 

плату, телефон, інтернет, заправка картриджа, 

канцтовари) 

41000 

 

111500 

 

 

 

 ВСЬОГО 96650 206300 

 


