
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми забезпечення Броварського 
відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані 

на 2011-2014 роки 

Розлянувпш подання голови Броварського відцілення Спілки ветеранів 
війни в Афганістані Івашковського В.В. від 09.03.2011 року № 21/2011, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, праці, збройних сил, правоохоронних органів, учасників та дітей 
війни, гарантії їх соціального захисту», 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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму забезпечення Броварського відцілення 
Спілки ветеранів війни в Афганістані на 2011 - 2014 роки, що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради щорічно 
передбачати 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 
Кузнєцова К.В. 

Міський голова ІЗ . Сапожко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
міської ради 
від « » 2011р. № 

П Р О Г Р А М А 
забезпечення діяльності Броварського відділення Спілки 

ветеранів війни в Афганістані на 2011 — 2014 роки 

Загальні положення. 
Відповідно до вимог ст. 20 Закову України « Про статус ветеранів війни, 

праці, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551 органи 
місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції, надають ветеранським 
організаціям фінансову підтримку з коштів бюджету, а також безкоштовно 
надають приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх 
статутних завдань. 

Ветеранські організації звільняються від плати за користування 
послугами (газом, електроенергією, телефоном) та іншими послугами в 
приміщеннях які вони займають. 

Мета програми 
Метою програми є створення належних умов для функціонування 

Броварського відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані, яка забезпечує 
діяльність та виконання Статуту. 

Виходячи з перспективи подальшого демократичного розвитку, 
забезпечення соціальної справедливості пріоритету загальнолюдських 
цінностей Спілка вважає своїми головними цілями: 

- здійснення акцій милосердя і взаємодопомоги для ветеранів, постійно 
вести роботу по виконанню Державної програми «Турбота» щодо 
оздоровлення інвалідів війни, учасників бойових дій та їх сімей; 

- захист законних прав і інтересів членів Спілки, які потребують соціальної 
допомоги; 

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

- турбота про встановлення пам'ятників та меморіалів захисникам 
Вітчизни, спорудження пам'ятника до 66-ої річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні; 

- виписка періодичних видань військово - патріотичного характеру. 

Завдання Спілки 

1. Надання практичної допомоги, насамперед інвалідам, учасникам бойових 
дій, сім'ям загиблих та померлих воїнів у вирішенні життєвих проблем. 



2. Забезпечення всебічного спілкування ветеранів, підтримку їх 
морального права, організацію культурного дозвілля. 

3. Сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення 
фізичного та морально - психологічного стану ветеранів війни і сімей: 
загиблих, підвищення їх соціального стану. 

4. Відродження вірності бойовим традиціям і братерства. 
5. Забезпечення членів Спілки правовими знаннями з метою захисту від 

посягань на їхні законня права. 
6. Активна, безпосередня участь в організації виховання у молоді та 

підлітків високих морально - етичних якостей, патріотизму, готовності 
до захисту Вітчизни. 

7. Представлення і захист законних інтересів і прав Спілки та її членів у 
державних органах влади, органах місцевого самоврядування та інших 
громадських організаціях, підгримувати тісні зв'язки з профспілко-
вими, благодійними об'єднаннями громадян, керівниками підприємств, 
установ, бізнес-структур з метою вирішення ветеранських проблем. 

Заходи щодо реалізації програми 
1. Максимально можлива реалізація пільг щодо медичного, 

транспортного обслуговування в першу чергу інвалідів війни та сімей 
загиблих—кількість понад 28-ми осіб. 

2. Витрати на проведення заходів патріотичного, спортивного та 
трудового виховання молода (закупівля канцелярських товарів, грамот, 
подяк нагород, подарунків) - до 30-ти на рік. 

3. Витрати на обстеження та покращення матеріально -побутових умов 
ветеранів війни в Афганістані (найбільш потребуючим) - 72 члени 
спілки, з них непрацюючих - 54 особи (газові, електро- та опалювальні 
прилади тощо). 

4. Закупівля медикаментів інвалідам війни, непрацюючим пенсіонерам та 
малозабезпеченим членам спілки і сім'ям загиблих у випадку екстреної 
потреби в лікуванні (операції, травми, онкозахворювання тощо). 

5. Часткове фінансування поховання ветеранів війни в Афганістані. 
6. Витрати на проведення святкових заходів: Дня виводу радянських 

військ з Афганістану, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня 
Незалежності, Дня міста, дня-реквіему з приводу вводу радянських 
військ в Афганістан - 6 заходів. 

7. Витрати на діяльність Правління Броварського відділення Спілки 
(закупівля канцелярських товарів, меблів, матеріальне заохочення). 

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

9. Витрати на відрядження членів Правління Броварського відділення 
Спілки в інші регіони для участі в масових заходах та вирішення 
спільних ветеранських питань. 

10. Спорудження пам'ятника в Парку Перемога біля наріжного каменя. 



Фінансування 

Забезпечення 
Броварського відділення 
Спілки ветеранів війни в 
Афганістані (тис. гри.) 

2011 2012 
•і 

2013 2014 

40 40 40 40 
Мета: Створення належних умов для функціонування Броварського 

відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані для виконання нею наступних 
завдань: 

Показники виконання: 
Кількість громадських 

організацій (од.) 
1 1 1 1 

Кількість ветеранів, які 
знаходяться на обліку спілки 
(осіб) 

72 

Кількість проведених 
заходів (од.) 

70 70 70 70 

Середня вартість заходу 
(грн.) 

583 583 583 583 

Міський голова ЬВ.Сапожко 



Додаток 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік орендарів, яким встановлено пільгову орендну плату 

№ 
з/п 

Орендар 
Характеристика об'єкта 

оренди 

Адреса 
об'єкта 
оренди 

Площа, 
кв.м. 

Цільове 
використання 

Термін дії 
пільги 

Розмір 
пільгової 

орендної плати 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Орендодавець - ФОЗ «Плавальний басейн «Купава» 

1.1. 
ФОП 

Мельник 
К.Б. 

частина нежитлового окремо 
розташованого! приміщення 

плавального басейну «Купава» 

вул. 
Шевченка, 10 

23,00 

розміщення офіру 
дайвклубута 

торгівля 
дайверським 

спорядженням 

на час 
проведення 

ремонту 

10% 
орендної плати 

1.1. 
ФОП 

Мельник 
К.Б. частина нежитлового окремо 

розташованого приміщення 
плавального басейну «Купава» 

вул. 
Шевченка, 10 

23,5 

розміщення офісу 
дайвклубута 

торгівля 
дайверським 

спорядженням 

на час 
проведення 

ремонту 

10% 
орендної плати 

2. Орендодавець -КП «Служба замовника» 

1.2. 
ФОП 

ПицанЕШ. 
нежиглове підвальне 

приміщення 
вул. 

Лагунової, 10 
114,77 

розміщення платних 
навчальних курсів 

на термін дії 
договору 

30% 
орендної плати 

Міський голова І.В.Сапожко 


