
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Програми забезпечення 
діяльності Спілки ветеранів війни в Афганістані 
Броварського відділення на 2009 - 2011 роки 

t Розглянувши под8ННJI керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В. від 

'11.02.09 N!!2-S3/117, керуючись пунктом 22 cтaтri 26 "Про місцеве 
самОВРJlДУВaннJI в Україні" 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 гуманітарних питань та з питань соціально-економічного та 
КY~ТYPHOГO розвитку, бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити Програму, забезпечення Броварської Спілки ветеранів війни 
в Афганістані Броварського відділення на 2009-2011 роки, що додається. 

2.фінансовому управлінню щорічно передбачати кошти в бюджеті міста 
На реanізацію вищевказаної Програми та здійснювати фінансування Програми у 
Межах затверджених асиmyвань у бюджеті міста на відповідний період. 

ао З.Контроль за виконанням даного рішенНJJ покласти на керуючого 
~сnp , 

авВМи виконкому Кузнєцова К.В. 

ВlfkоRy10чий обов'язки міського 
ronOBII - секретар ради І.В.Сапожко 



поДAШlЯ: 

.. ами виконкому КеРУЮЧІ!И справ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ronови 

Виконуюча обов'язки 
начальника фінансового 
упрввnimur 

Начальник юридичного 
відцілу 

Начальник звranьноro віддіпу 

Голова постійної комісії 3 питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету 
фінансів і цін 

Голова постійної Комісії 3 
гуманітарних питань 
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Додаток до рішевНJI 
Броварської міськоїрцди 
від ~ ~ 4tIJЛ>fIJ 2009 р. N!! ~.5(f:aJ 

ПРОГРАМА 
за6езпечеllНЯ діяльності СпіЛКl1 BeTepalliB віЙlll1 в 
АфганістаІІі Броварського відділеllНЯ на 2009 - 2011 рОКl1 

Загальні положеllНЯ. 

Відповідно до вимог ст.20 Закону Украіни « Про статус ветеранів віЙНII, 
праці, rapallTii іх соціального заХIIСТ)?) від 22.10.1993 р. Н!!3551 органи 
місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції, нцдають ветеранським 

організаціям фінансову підтримку з KoцrriB бюджету, а також безкоштовно 
надають приміщення, облцднання 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 і завдання програми 

Метою програми є створення належних умов для функціонування 
Броварської спілки ветеранів війни в Афганістані, яка забезпечує діяльність 
та Виконання Статуту ветеранської організації. 

Виходячи з перспективи подальшого демократичного розвитку, 

забезпечення соціальної справедливості пріоритету загальнолюдських 
цінностей організпацїя вважає своїми головними цілями: 

- здійснення акцій милосердя і взаємодопомоги для ветеранів; 
- захист заКОННI1Х прав і інтересів членів ветеранської організації, що 

потребують соціальної допомоги. 
сприяння і поліпшення ветеранам житлових, матеріально - побyrових 
умов та забезпечення духовних запитів; ,. . . 

- турбота про встановлення пам ятниК1В та меМОРІалІВ захисникам 

Вітчизни, виготовлення памятника до 20-0Ї річниці виводу військ з 
Афганістану; 

- виписка періодичних видань військово - патріотичного xapaкrepy. 



Своїм завданням організація вбачає: 

1. Надання ~раІ?'ИЧНОї допомоги, насамперед інвалідам, учасникам 
бойових ДІИ, СІМ 'ям загиблих та померлих воїнів у вирішенні житrєвих 
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. 
s. 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. 

Заходи щодо реалізації програМІІ. 

1. 'Раді Спілки ветеранів війни в Афганістані постійно керуватись 
Законом У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», наполегливо вирішувати питання, через органи державної 
влади і місцевого самоврядування, щодо повної реалізації пільг по 
медичному, транспортному обслуговуванню ветеранів. 

2. Проведення свята, 15 лютого, до Дня виведення військ з Афганістану. 
3. Проведення співбесід, уточнення облікових даних та обстеження 

матеріально -побутових умов ветеранів. 
4. Вирішення питання щодо соціального забезпечення інвалідів та 

учасників бойових дій в Афганістані. 
s. Брати активну участь у заходах, які проводить Київська обласна 

організація Української Спілки ветеранів Афганістану, відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
звхисту». 

ВИКОнуючий обов 'язки міського 
ГоЛови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДAЮfЯ: 

Керyrочий справами ВІІКОНКОМУ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНlfК міського голови ~BI1HOГPaдo.; 
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7 
Проrpами 

ПРОf8М8 386езпеченНJI Спlnки ветеранІв 
вlіни в АфraнlстанJ &poвapcbKoro 

.IддlneHНJI 

Мета: 

Кinbкicrь ветеранів, які знаходяться на 
облІку орraнlзацlТ, осІб 

к"Іпыcfrь проведених заходів, од. 

Середня Bapтicrb заходу 

Голова Спілки ветеранів війни в 
Афганістані Броварського 
відділення 

Потре5а у фІнансуваннІ пОтреба у фІнансуваннІ Потреба у фІнансуваннІ 
на 2009 рІк на 2010 рІк на 2011 рІк 

заranьниА 
разом 

заraльниА 
р83ом 

ааranьниА 
разом 

фонд фонд фонд 

40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 50,00 

Створення належних умов дnя функцІонування Спfnки ветеранів віАни в 
АфraНlcraні Броварського вfддinення дnя виконання нею craryтних завдань 

113 

32 32 35 

1250,00 1406,00 1429,00 

І 



Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

радИ, па відбудеться 26.02.2009 року, проект рішення за пропозицією 
Вltкоиавчого комітету Броварської міської ради: 

- Про схвалення Програми забезпечення діяльності Спілки ветеранів 
віііни в Афганістані Броварського відділення на 2009-2011 роки. 

Керуючиіі справами виконкому К.Б.Кузнєцов 

............... -----
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