
· .. . • .... : ... t:..... 8 •• _ •• ,~ , .... . 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Програми забезпечення І 
Броварської міської організації ветеранів війни, праці, 
зброЙНИХ сил, правоохоронних органів, учасників та 
дітей війни на 2009-2013 роки 

Розглянувши подання голови міської ради ветеранів війни, праці, 
Збройних сил, правоохоронних органів, учасників та дітей війни Кир' яна г.я. 
від 23.12.2008 N!!78, керуючись пунктом 22 статті 26 «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та відповідно до Закону У країни <<Про статус 
ветеранів війни, праці, збройних сил, правоохоронних органів, учасників та 
дітей війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи пропозиції 
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ПОСТІИНИХ КОМ1СІИ З гуман1тарних питань 1 СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та 

культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити Програму забезпечення Броварської міської організації 
ветеранів війни, праці, збройних сил, правоохоронних органів, 
учасників та дітей війни на 2009-2013 роки, що додається. 

2. Щорічно передбачати кошти в бюджеті міста на реалізацію 
вищевказаної програми та здійснювати фі~ансrвання Прогр~ ~ 
межах затверджених асигнувань в бюджеТІ МІста на ВІДПОВІДНИИ 

період. 

покласти на заступника 

Сапожко І.В. 
~lJDr=~~--



• 
головИ ради ветеранІВ 

ПОГОД>КВНО: 

ЗасТУПНИХ міськоГО ГОЛОВИ 

виконуючий обов'язки . . 
начальника IO~~oro в1ДДlJlY
гоповний спеЦI8JIІСТ 

Нач8ЛЬВИК зaranьиоro відділу 

ир'яна Г.Я . 

__ .,.~_ Виноградова Л,Аl 
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НmDЬВВX фіваисовоro yпpaвniнюJ ~ 

Голова комісії з ryмаиітариих питань Кривонос А.В. 

Голова ,комісії з питань соціально
еконоМІЧНОГО та КУШІ 
бюджету ф' " ~HOГO розвитку 

J lнавСIВ І ЦІН J 
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-~"'-_ Булка А.В. 
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.цu.цатuк ДО РІшення ~eCll 

Броварської міської ради 
від « .n »СІ'ен,., 2009р. 
N!! 1/6" j3 -()S-

ПРОГРАМА 
забезпечення БР.оварської міської організації ветеранів війни, 
праці, збройних сил, правоохоронних органів, учасників та дітей 
війни на 2009-2013 роки 

ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ 

Відповідно до вимог ст. 20 Закону України від 22.10.1993 р. N!! 3551 «Про 
статус ветеранів війни, праці, зброЙНИХ сил, учасників та дітей війни, гарантії 
іх соціального захисту» органи державної виконавчої влади, місцеві органи 

державної виконавчої влади і самоврядування у межах своєї компетенції 
надають ветеранським організаціям фінансову підтримку з коштів бюджету, а 

; також безкоштовно надають будинки, 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 будинках, 
приміщеннях, які вони займають. 

МЕТА ІІРОГРАМИ 

Метою проrpами є створення належних умов ДЛJI функціонування 
Броварської міської організаціі BeTe~aнiB війни, праці, збройних сил, ~ac~кi~ 
та дітей війни, яка забезпечує діяльНІСТЬ та виконання Статуту ветераНІВ ВІИНИ 1 

іх прав соціального захисту. 

ВихоДSIЧИ з перспективи дальшого демократичного ро~витку, ~абезпе:е~ 
соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських ЦІнностеи, органІЗацІЯ 

ветеранів вважає своїми 

головНИМИ ПІЛЯМИ: 

• U • Й осе дя і взаємодоПОМОГИ для ветеранів, постійно вести 
- ЗДІиснення аІЩl мил Р .. амн Турбота" ПО оздоровленню 

роботу у виконанні держаВНО1 прогр " 
· .. еіі· ветеранІВ, ЛІТНІХ JПQД , • ресів членів ветеранських організацій, людей 

. Захист закоННИХ прав та lите 
· ебують допомоги; . 

похилого ВІКУ, ЩО потр ам в поліпшенні житлових, матеРІально -
. ОбстежеІШЯ та сприяННЯ ветеравдуховних запитів, організація і проведення 

побутових умов та забезпеченНJI 
·U 

тематичних еКСКУРСІВ; 



- Турбота про забезпеч~нНJI пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, 
знаТНИМ JПOДЯМ прац1, науки, культури, героїчних бойових і трудових 
традицій народу України та броварчан. 

ЗАВдАВВЯ ОРГ АНІЗАПІЇ 

1. В наданні практичної допомоги ветеранам, літнім JПOдям, насамперед, 
інвалідам війни, праці, збройних сил, органів правопорядку, учасникам 
бойових дій, дітям війни, працівникам тилу в період 1941-1945 років, вдовам 
загиблих та померлих воїнів, самотнім та літнім ветеранам у вирішенні 
життєвих проблем, в залученні ветеранів до посильної трудової діяльності. 

2. Представляти і захищати законні інтереси організації та ії членів у 
державних органах влади, органах місцевого самоврядування та 

громадських організаціях, підтримувати тісні зв'язки з профспілковими, 
благодіЙНИМИ об' єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, 
бізнес-структур з метою вирішення ветеранських проблем. 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕAJПЗАПІЇ ПРОГРАМИ 

1. Раді ветеранів міста постійно тримати в полі зору стан виконання Законів 
України про статус ветеранів всіх категорій, пільговиків, гарантії їх 
соціального захисту, співпрацювати з органами державної влади і 
самоврядування з метою повної реалізації пільг з медичного, транспортного, 

торгівельного обслуговування ветеранів. 
2. Здійснювати роботу по проведенню співбесід, уточненню облікових даних 

та виявлевmo в житті кожного інваліда, самотнього ветерана його дійсного 
матеріального та побутового забезпечення в цілому. Основна надія в такій 
допомозі покладається на місцеві резерви і можливості від органів міської 
влади, керівників заводів, фабрик та організацій малого та середнього 

бізнесу. 
з. Волонтерам ветеранської організації акти.візув~ти свою р~боту з надання 

практичної допомоги ветеранам, особливо ІнвалІДам, самОТНІМ ветеранам. 

- 4. Організовувати та проводити заходи по увічненню Перемоги у Be~~ 
• Вітчизняній війні 1941-1945 років. Брати практичну участь у заходах МІСЬК01 

ради та виконавчого комітету, які проводяться до дня Перемоги та дня 

5. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови-секретар ради 
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Забезпечення Броварської міСБКОЇ . ... .... . 
оргаНІзаЦІІ ветераНІВ ВІННИ, праЦІ, 

-, ....... 

збройних сил, правоохоронних органів, 

учасників та дітей війни (тис. грн) 

Додаток до програми 

(таблJ 

30,0 30,0 

Мета: CтвopeВНJl належних умов ДJDI функціонування Броварської міської організації ветеранів війни, праці, зброЙНИХ 
сил, правоохоронних органів, учасників та дітей війни ДJDI виконання ними наступних завдань 

Показники виконання: 

Кількість громадських організацій, од. 

Кількість ветеранів, які знаходиться на 
обліку організаціі, осіб 

Кількість проведених заходів, од. 

Середня вартість заходу, грн 

91209 

Виконуючий обов'язки міського 
голови-секретар ради 

1 1 

11977 11977 

73 73 
411 411 

,-tJJ;ІІ \ Сапожко І.В. 
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Голови Ради ветеранів 
-Q>? ~ Кщ>'>Ша. "[' .я. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~ ВИНОІрадоваЛJ 



БРОВАРСЬКА М /7/r ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ v'" 
Укpвilш,О7400,Киі1Ісь1Шобп ,ПРАЦІ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ 
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