
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження програми Броварської 
міськрайонної організації ВГОІ* 

«Союз Чорнобиль України» на 2011-2014 роки 

Розглянувши подання голови Броварської міськрайонної організації ВГОІ 
«Союз Чорнобиль України» Хрущенку М.М. від 18.06.2011 № 021/2011, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та відповідно до Закону України «Про статус- та соціальний захист 
громадян які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи 
пропозиції постійних комісій з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров'я та довкілля, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму забезпечення Броварської міськрайонної організації 
ВГОІ «Союз Чорнобиль України» 2011-2014 роки (далі - програма), що 
додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбачити кошти в 
бюджеті міста на реалізацію зазначеної вище Програми та здійснювати її ' 
фінансування у межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 
відповідний період. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. та керуючого справами виконкому 
Кузнецова К.В. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 

Рішення Броварської міської ради 

від « » 2011№ 

.ЦРОГРАМА 
забезпечення діяльності Броварської міськрайонної 

організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» на 2011-2014 роки 

Загальні положення 

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про ветеранські 
та громадські організації», Закону України «Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Мета програми 

Метою програми є створення належних умов для функціонування 
Броварської міськрайонної організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» (далі -
«Союз»), яка забезпечує діяльність та виконання Статуту. 

Метою діяльності «Союзу» є здійснення заходів щодо сприяння 
соціального захисту реабілітації інвалідів, зазначених у п. 1.1 Статуту, 
залучення їх до соціально-корисної діяльності, занять фізичною культурою і 
спортом, захист законних інтересів і надання допомоги членам «Союзу», 
зазначеним у п. п. 1.1. та 4.2. Статуту, їх сім'ям, у вирішенні соціально-
побутових, медичних, економічних(матеріальних) та інших проблем. 

Виходячи з перспективи подальшого демократичного розвитку, 
забезпечення соціальної . справедливості пріоритету загальнолюдських 
цінностей «Союз» вважає своїми головними цілями: 

- здійснення акцій милосердя і взаємодопомоги для ветеранів, постійно 
вести роботу по виконанню Державної програми «Турбота» щодо 
оздоровлення інвалідів, та учасників, постраждалих внаслідок аварії на 
ЧАЄС та їх сімей; 

- захист законних прав і інтересів членів «Союзу», які потребують 
соціальної допомоги; 

- сприяння в поліпшенні житлових, матеріально-побутових умов та 
забезпечення духовних запитів; 

- турбота про встановлення пам'ятників та меморіалів героям Чорнобиля 
та учасникам ЛНА на ЧАЄС; 

- виписка періодичних видань державно-патріотичного характеру; 



- надання практичної допомоги, насамперед інвалідам, учасникам ЛНА на 
ЧАЄС, сім'ям загиблих та померлих чорнобильців у вирішенні життєвих 
проблем; 

- забезпечення спілкування чорнобильців, підтримку їх морального права, 
організацію культурного дозвілля; 

- сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування , зміцнення 
фізичного та морально-психологічного стану .чорнобильців і сімей 
загиблих, підвищення їх соціального стану; 
відродження вірності-українським-традиціям і братерства; -

- забезпечення членів «Союзу» правовими знаннями, з метою захисту від 
посягань на їхні законні права; 

- активна, безпосередня участь в організації виховання у молоді та 
підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до 
захисту Вітчизни; 

- представлення і захист законних інтересів і прав «Союзу» та їх членів у 
державних органах влади, органах місцевого самоврядування та інших 
громадських організаціях, підтримувати тісні зв'язки з профспілковими, 
благодійними об'єднаннями громадян, керівниками підприємств, 
установ, бізнес-структур, з метою вирішення соціальних проблем. 

Заходи щодо реалізації програми 

1. Реалізація пільг щодо медичного, транспортного обслуговування, в 
першу чергу інвалідів, захворювання яких пов'язане з наслідками аварії 
на ЧАЄС їх сімей та сімей загиблих. 

2. Витрати на проведення заходів патріотичного, спортивного та трудового 
виховання молоді (закупівля канцелярських товарів, грамот, подяк, 
нагород, подарунків). 

3. Витрати на обстеження та покращення матеріально-побутових умов 
чорнобильців (газові, електро - та опалювальні прилади тощо). 

4. Закупівля медикаментів чорнобильцям, непрацюючим пенсіонерам та 
малозабезпеченим членам «Союзу» і сім'ям загиблих, у випадку 
екстреної потреби в лікуванні (операції, травми, онкозахворювання 
тощо). 

5. Витрати на проведення святкових заходів: Дня реквієму на ЧАЄС, Дня 
захисника Вітчизни, Дня міста, та інших державних свят. 

6. Витрати на діяльність Правління Броварської міськрайонної організації 
ВГОІ «Союз Чорнобиль України» (закупівля канцелярських товарів, 
меблів, матеріальне заохочення). 

7. Активна участь у заходах, які проводяться Броварською міською радою 
та її виконавчим комітетом. 

8. Витрати на відрядження членів Правління Броварського відділення. 
Спілки в інші регіони для участі в масових заходах та вирішення 
спільних питань. 
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9. Спорудження пам'ятника в Парку Перемога за сприяння Броварської 
районної державної адміністрації. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, спонсорських коштів та інших надходжень. Кошторис щорічних 
витрат, в розрізі років, додається. 

Міський голова І.В.Сапожко 



ДОДАТОК 
До Програми забезпечення діяльності 
Броварської міськрайонної організації 
ВГОІ «Союз Чорнобиль України» 

КОШТОРИС 
витрат на 2012 рік 

1. шанування Дня учасників ЛНА на ЧАЄС, 
Дня Перемоги, Дня Незалежності України, 
Дня міста та інші свята - 10 000 грн. 

2. Відрядження в інші регіони д - 14 000 грн. 
3. Придбання квітів^вінків - 14 000 грн. 
4. Витрати на покращення 

матеріально-побутових умов - 17 000 грн. 
5. Придбання подарункових наборів - 5 000 грн. 
6. Придбання канцелярських товарів - \ 2 000 грн. 
7. Транспортні витрати - т£4 000 грн. 
8. Телефонні переговори - 5 000 грн. 
9. Оренда приміщеня(офісу) - 24 000грн. 

Голова Броварської міськрайонної с ^ /^С^Є^-^-у 
організації ВГОІ «Союз Чорнобиль У > М.М^Хрущенко 


