
  

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 грудня 2015року                           № 29 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження  районної програми 

по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної  

діяльності Голованівською районною 

організацією ветеранів України 

на 2016-2017 роки 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної діяльності Голованівською районною 

організацією ветеранів України на  2016-2017 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з соціальних питань. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                Б. Кучмій 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради  

від 25 грудня 2015року 

№ 29 
 

РАЙОННА   ПРОГРАМА 

по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівською районною організацією ветеранів України на 

2016- 2017 роки 

 

І. Загальне положення 

Голованівська районна організація ветеранів України є добровільною 

Всеукраїнською громадською організацією ветеранів Великої Вітчизняної 

війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, 

інвалідів, учасників війни), дітей війни, ветеранів праці, військової служби і 

органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів - громадян похилого віку. Вона діє 

на засадах самоврядування, у відповідності з Конституцією України, чинним 

законодавством та Статутом організації ветеранів України. 

ІІ. Мета і основні завдання програми 

Головною метою програми є: 

створення соціально-економічних умов реалізації статутної діяльності районної 

організації ветеранів України, захист прав та інтересів учасників бойових дій, 

інвалідів Великої Вітчизняної Війни, людей похилого віку, учасників бойових 

дій на території інших держав, дітей війни, ветеранів праці, військової служби і 

органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів – громадян похилого віку; 

сприяння виконанню чинних законів щодо соціального захисту ветеранів війни 

та праці, дітей війни, учасників бойових дій на території інших держав; 

організація дозвілля людей похилого віку. 

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, 

що передбачаються щорічно у районному бюджеті на заходи по сприянню 

діяльності Голованівської районної організації ветеранів України відповідно  до 

постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1993 року №238. 

ІV. Організаційні заходи: 



1. Проведення співбесіди з ветеранами війни та праці, вивчення їх 

матеріально-побутових умов життя, відвідування одиноких, хворих 

людей похилого віку. 

Голови первинних  організацій 

ветеранів України 

Протягом року 

 

2. Відзначення ювілейних дат народження найстарших людей похилого віку 

(90 років, 100 років) та активістів ради районної організації ветеранів 

України. 

Президія  ради районної організації 

ветеранів України 

Протягом року 

 

3. Організація святкових заходів до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, 

річниці звільнення району, України від німецько-фашистських 

загарбників, Дня партизанської слави, Дня ветерана. 

Президія  ради районної організації 

ветеранів України 

Протягом року 

4. Проведення районних спортивно-масових заходів серед ветеранів війни, 

праці та спорту «Спорт для всіх – радість життя».   

Ради первинних і районної 

організацій ветеранів України 

Щорічно  

5. Здійснення інших заходів, що додаються.  

        Президія  ради районної  

        організації ветеранів України 

                                                                                        

        Протягом року 

 

_______________ 

 

 

 

                                                 



 

ПЕРЕЛІК 

заходів Голованівської районної організації ветеранів України на 2016/2017 роки по 

виконанню статутної діяльності 
 

№  

п/п 

Назва заходу Сума 

коштів 

на 

2016 рік    

 

Сума 

коштів 

на 

2017 рік 

1 

Відзначення Дня учасників бойових дій на території 

інших держав: 

придбання квітів; 

привітання в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

організація святкового столу. 

2000 4000 

  2 

 Відзначення Дня захисника Вітчизни: 

 придбання квітів; 

 привітання в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

 організація  «святкового столу»: 

 засідання клубів «Ветеран, «Срібний вік», «Горлиця». 

 відзначення голів первинних організацій, активістів. 

500 

 

1000 

3 

 День визволення  смт Голованівськ від німецько-

фашистських загарбників: 

придбання квітів; 

вітання в  районній газеті «Вісник Голованівщини»;  

проведення Акції «Дідусь, я тебе пам’ятаю…»  

500 

 

 

1000 

4 

День Перемоги:  

вітання ветеранів – безпосередніх  учасників  бойових 

дій в районній газеті «Вісник  Голованівщини»;  

придбання квітів; 

матеріальне заохочення голів і активістів ветеранських 

організацій; 

організація  святкового столу. 

2000 

 

 

 

 

 

 

4000 

  5 

День партизанської слави: 

вітання  в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

придбання квітів; 

організація поїздки ветеранів  в с. Красногірка в музей 

підпільної комсомольської організації «Спартак», 

«Зелена брама». 

500 1000 

6 

 День незалежності України: 

привітання в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

придбання квітів. 

        500           1000 

7 

День ветерана: 

привітання  в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

організація «святкового столу». 

500  

 

 

1000 

 

8 

День визволення України від німецько-фашистських 

загарбників: 

        500           1000 



привітання в районній газеті «Вісник Голованівщини»; 

придбання квітів. 

  9 

Організаційна та методична робота: 

проведення семінарів, нарад, пленумів; 

засідання  «круглих столів». 

моральне і матеріальне заохочення активістів, 

переможців оглядів –конкурсів, спортивних змагань. 

      1000            

 

 

 

 

1000 

10 
Утримання апарату ради районної організації ветеранів 

України 

70000 

 

71000 

   ВСЬОГО                                                                                                   78000 86000  

                                                                                                         

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


