
                                       

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
    06 лютого 2018 року                                          № 113 

                    

                                   

  Про затвердження Програми 

  підтримки діяльності Гребінківської 

  районної організації ветеранів на 2018 рік   

 

 

 

            Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 91 бюджетного Кодексу України,  

ознайомившись з Програмою підтримки діяльності Гребінківської районної 

організації ветеранів на 2018 рік, врахувавши рекомендації постійних комісій 

міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:                                    

 

1. Затвердити Програму підтримки діяльності Гребінківської районної      

організації ветеранів на 2018 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету фінансів (Бондар І.М.), з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, фізичної культури, молоді і спорту, туризму, соціального захисту 

населення (Кулікова Т.В.). 

 

 
 

  

Секретар міської ради       Л. Цапенко 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                                        

                                                                       Додаток 

                                                  до рішення 4 сесій Гребінківської  

                                                  міської ради VII скликання 

                                                  від 06 лютого 2018 року № 113 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки діяльності Гребінківської районної 

організації ветеранів на 2018 рік 

 

                    1. Загальні положення 

      Гребінківська районна організація ветеранів (далі Організація) є 

структурним утворенням добровільної Всеукраїнської громадської організації 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних 

конфліктів (учасників бойових дій, інвалідів учасників війни), ветеранів праці, 

дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, 

громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами організації. Вона діє 

на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією України, чинним 

законодавством, Статутом організації ветеранів України, затвердженого VІ 

з’їздом організації ветеранів України (наказ № 1874 від 20 листопада 2012 

року). 

       Останнім часом значно підвищилась роль та зріс авторитет 

Гребінківської районної організації ветеранів. Організація бере активну участь у 

громадському житті міста та району, підготовці та проведенні свят державного 

та міського рівня, у здійсненні героїко-патріотичного виховання молоді, 

збереженні спадкоємності поколінь, ініціює та проводить заходи, спрямовані на 

соціальний захист ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, громадян похилого віку, 

розвиток волонтерського руху серед ветеранів та пенсіонерів, сприяє органам 

місцевого самоврядування у роботі з поліпшення соціально-культурного та 

матеріально-побутового обслуговування ветеранів та осіб похилого віку. Проте 

здійснення такої багатогранної діяльності неможливе без фінансової підтримки. 

На фінансове забезпечення здійснення заходів з реалізації статутної діяльності 

Гребінківської районної організації ветеранів спрямована  Програма підтримки 

діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2018 рік. 

 

                      2. Мета програми           

        Метою програми є підвищення рівня життєзабезпечення ветеранів війни 

та праці, інвалідів, громадян похилого віку, пенсіонерів, їх соціально- 

культурного та матеріально-побутового обслуговування, залучення до активної 

участі у громадському житті міста, героїко-патріотичного виховання молоді 

шляхом фінансової підтримки та сприяння реалізації її статутної діяльності.  



 

                        3. Завдання Програми 

      Основні завдання Програми: 

 - утвердження загальнолюдських цінностей, високих моральних засад у 

суспільному житті щодо поваги до інвалідів, ветеранів, людей похилого віку та 

виявів милосердя до них; 

-  збереження пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни; 

- налагодженні спілкування ветеранів та участі їх у патріотичному вихованні 

підростаючого покоління; 

-  забезпеченні спадкоємності поколінь; 

- сприяння громадській організації ветеранів у поліпшенні медичного, 

побутового забезпечення; 

-  підтримці зв’язків з ветеранськими організаціями району, області, України; 

-  здійснення благодійних заходів, акцій милосердя; 

- виділення коштів з бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади 

на забезпечення діяльності громадської ветеранської організації, виконання нею 

статутних завдань. 

 

                    4. Очікувані результати виконання програми 

     Результатами виконання заходів, передбачених цією Програмою, стане:    

- підвищення активності громадської організації ветеранів району та 

вдосконалення діяльності; 

-  посилення соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, всіх громадян 

літнього віку;   

-  поліпшення патріотичного виховання молодого покоління, збереження 

пам’яті народу; 

-    залучення активних жителів міста, молоді до підтримки ветеранів, наданні 

їм посильної моральної та матеріальної допомоги; 

- покращення якості послуг, які отримують члени ветеранської організації, в 

рамках задоволення статутних документів; 

- створення належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття 

інвалідів та ветеранів війни. 

     Виконання програми сприятиме поліпшенню роботи як районної 

організації ветеранів, так і первинних ветеранських організацій та фінансового 

забезпечення їх діяльності. 

 

                5. Фінансове забезпечення Програми 

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади, виходячи з реальних можливостей у 

бюджетному році. Розмір фінансування Програми на 2018 рік складає 20 тис. 

грн. ,  дані кошти у вигляді субвенції направити районному бюджету. 
               
 

         Секретар міської ради     Л. Цапенко 


