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Р І Ш Е Н Н Я 

Про виконання міської програми «Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941- 1945 років в м. Бровари на 

2010рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 02,07.2010 року №1563-85-05 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради про виконання Програми «Рік 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 років в м.Бровари на 2010 
рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 02.07.2010 року 
№1563-85-05 керуючись пунктом 22 частини^ статті 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні»," враховуючи рекомендації 
постійної комісію з питань соціального захисту населення, охорони 
здоров'я та довкілля Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Звіт начальника управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради про виконання Програми «Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941- 1945 років в м. Бровари на 2010 рік» затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 02.07.2010 року №1563-85-05 
взяти до відома (додається). 
2. Рішення міської ради від 02.07.2010 року №1563-85-05 "Про 
затвердження Програми «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років в м.Бровари на 2010 рік» зняти з контролю у зв'язку з його 
виконанням. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова Ї.В.Сапожко 
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Звіт про виконання міської програми 
« Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 років в м Бровари 

на 2010 рік» 

На виконання Указу Президента України від 23 03 2010 № 403/2010 «Про додаткові 
заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років » 
та розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 448 від 14 05 2010 
«Про проект обласної' програми «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у 
Київській області на 2010рік» рішенням сесії Броварської міської ради від 02.07 2010 року 
№1563-85-05 була прийнята міська програма « Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років в м Бровари на 2010 рік» 

Основною мстою програми було подальше вирішення невідкладних завдань 
організаційного, матеріального-побутового, медичного, культурного обслуговування 
ветеранів Великої Вітчизняної війни Створення належних умов їх проживання ІЇЬірока і 
планомірна підтримка громадських організацій ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років Розвиток волонтерського руху Покращення рівня соціального захисту ветеранів 
війни та позитивні зміни щодо створення гідних умов їх проживання у нашому місті 
Вшанування героїчного подвигу захисників Вітчизни, які виявили масовий героїзм у боротьбі 
з фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

Завданнями програми були підтримка інвалідів,учасників бойових дій, учасників війни, 
вдів загиблих та померлих ветеранів війни та надання їм допомоги в 

- лікуваіїні, 
забезпеченні санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації, протезно-

ортопсдимними виробами, 
ремонті житла, 
поліпшенні житлових умов, 
вирішенні побутових проблем, 
отриманні матеріальної допомоги на лікування і невідкладні соціально-побутові 
потреби 

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів державного, 
місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством 

Станом на 01 12 2010 у м Бровари проживає 2131 ветерани Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років, в тому числі' 193 інвалідів війни, з них інвалідів 1 групи -137 , 2 
групи - 55, 3 групи -1 , 153 учасники бойових дій, 1268 учасників війни, 517 вдів загиблих 
та померлих ветеранів війни На обліку в Броварському міському центрі соціального 
обслуговування перебуває 345 ветеранів Великої Вітчизняної війни, з них* 13 ліжко-хворих 
і 222 одиноких 

На виконання міської програми « Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років в м Бровари на 2010 рік» станом на 01 12 2010 року, посадовими особами 
місцевого самоврядування, соціальними робітниками міського територіального центру 
соціального обслуговування проведені обстеження умов проживання 1940 ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, що становить 91% від загальної чисельності ветеранів, які проживають у 
місті Бровари, здійснено відвідування 2130 ветеранів 

1908 ветеранів Великої Вітчизняної війни, пенсія яких не перевищує 1500 грн, 
отримали матеріальну допомогу в розмірі 100 грн Матеріальну допомогу на лікування, на 
загальну суму 5,3 тис грн, одержали 12 ветеранів Продуктові набори надані 2277 ветеранам 

На санаторно-курортне оздоровлення направлені 69 ветеранів Великої Вітчизняної 
війни Крім того, ветеранам видано 2529 рецептів на отримання пільгових ліків на загальну 
суму 82,4 тис грн Охоплено 206 ветеранів у частині протезування послуги надані на 
загальну суму 143,2 тис грн, в т ч на слухопротезування - на 10,4 тис грн 

Установлені в помешканнях ветеранів 5 газових плит та 2 газові колонки 
Фронтовики отримали подарунки 2 радіоприймачі та 1 електробритву 

Сесією Броварської міської ради прийняте рішення про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою для відведення 4 земельних ділянок у власність ветеранам 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 



У порядку поліпшення житлових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років, які перебували на квартирному обліку, придбані житлові приміщення, на загальну 
суму 1 398 969 гри, в с Шевченково Броварського району Київської області для 5 інвалідів 
війни 1 групи 

В медичних закладах району та міста оглянуто 6266 ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, в тч , виїзними бригадами-2593 особи Отримали стаціонарне лікування 1329 осіб 
Інваліди війни, учасники бойових дій забезпечуються амбулаторно безкоштовними ліками 
100% Щорічно ветерани проходять профілактичний огляд лікарів 

5-8 травня 2010 року в міських культурних центрах проведені святкові заходи на 
честь 65-річниці Великої Перемоги з наданням продуктових наборів До святкових заходів 
залучені 1308 ветеранів війни Всього отримали продуктові набори до свят 1778 ветеранів 
Великої Вітчизняної' війни Броварським міським центром соціального обслуговування та 
Броварською міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста були запрошені на 
святкові обіди 145 осіб-учасників Великої Вітчизняної війни 9 травня міським головою 
проведений урочистий прийом для 85 учасників бойових дій з врученням ювілейних медалей 
до 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, відзнак Київської обласної державної 
адміністрації та пам'ятних подарунків 

В рамках виконання програми «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років в м Бровари на 2010 рік», відділом культури Броварської міської ради виконано ряд 
мистецьких проектів 
конкурс «Пані золота осінь», перший міський конкурс талантів і мудрості «Пан мудрість» за 
участю ветеранів Великої Вітчизняної війни, демонстрування фільмів воєнної тематики на 
протязі травня 2010 року, вистава «Шлях до Перемоги» аматорського молодіжного театру 
«Світлотінь» 

У краєзнавчому музеї міста, за участі ветеранів війни, постійно проводяться 
тематичні екскурсії «Вони віддали своє життя заради нас» 

09 травня 2010 року відбулося святкове дійство «Парад історії», здійснено 
парадний марш військових частин Броварського гарнізону, ветеранів Великої Вітчизняної 
війни та громади міста 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведені зустрічі з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни, присвячені визволенню міста від німсцько-фашистських 
загарбників Відкрито музей історії Великої Вітчизняної війни на Броварщині у міській ЗОШ 
1-ІІІ ступенів №9. За кожним навчальним закладом закріплені ветерани Великої Вітчизняної 
війни, які отримують посильну допомогу від волонтерських загонів шкіл 

До Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників проведені 
тематичні вечори за участі ветеранів 

У місті утворений клуб дозвілля ветеранів війни та праці «Рада наймудріших» 
Міським культурним центром «Прометей», в рамках міських програм «Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років» та «З турботою про кожного», щомісячно проводяться 
концерти для ветеранів війни та праці «Дорогі мої батьки» Тематичні екскурсії «Вони 
віддали своє життя заради нас», за участі ветеранів війни, міським краєзнавчим музеєм 
проводяться постійно 

Надається постійна безкоштовна юридична допомога ветеранам Великої 
Вітчизняної війни 

Проведені впорядкування, ремонтні роботи, заходи по запобіганню руйнування 
місць поховання осіб, які загинули на території м Бровари та пам'ятних знаків загиблим під 
час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, на загальну суму 33,7 тис грн 

Друкованими засобами масової інформації міста (газети «Броварська панорама», 
«Нове життя», «Обрії Батьківщини») започатковано рубрику «Рік ветеранів», в рамках якої 
друкувалися сгатп на згадану тематику «Екскурсія в минуле, життя прожити », «Багатство 
літ-душі багатство» та інші Комунальним підприємством «Телестудія «Наше місто» 
підготовлено до ефіру 9 тематичних передач. Редакцією міськрайонного радіо -8 передач 

Начальник управління А І Петренко 


