
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження міської програми 
(<Рік ветеранів Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років в місті Бровари 
на2010 рію) 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради з врахуванням рішення виконкому Броварської 
міської ради від 08.06.2010 N!! 267 «Про проект міської програми «Рік ветеранів 
ВeJIИI(ої ВітчизНJIНОЇ війни 1941-1945 років в місті Бровари на 2010 рію) на 
виконання Указу Президента України від 23.03.2010 N!! 403/2010 «Про 
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1. Загальні положення 

Станом на 01.05.2010 у м.Бровари проживає 2262 ветерана Великої 
ВітчизНJIНОЇ війни 1941-1945 років, в тому числі:200 інвалідів війни з них: 
інвanідів lгр.-141, 2гр.- 58, 3 гр.-І; 154 учасника бойових дій· 1389 

• • u • J 

учасииюв ВІИНИ; 519 ВДІВ загиблих та померлих ветеранів війни. На обліку в 
Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самlТНlX 
непрацездатних громадян перебувають 454 ветерана Великої Вітчизняної 
війни, з них: 26 ліжко-хворих і 325 одиноких. 

2. Мета програМl1 

Основною метою програми є подальше вирішення невідкладних завдань 
організаційного, матеріального-побутового, медичного, культурного 
обслуговуванНJI ветеранів Великої Вітчизняної війни. СтвореlПUI належних 
умов іх проживання. Широка і планомірна підтримка громадських 
організацій ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Розвиток 
волонтерського руху. 

3. Основні завдання програми 

ІІідтримка інвалідів,учасників бойових дій, учасників війни, вдів 
загиблих та померлих ветеранів війни та HaдaНWI їм допомоги в: 

- лікуванні· 
- забезпече~ санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації, 
протезно-ортопедичними виробами; 
- ремонті житла; 
- поліпшенні житлових умов; 

- вирішенні побутових проблем; . .. .. 
- отриманні матеріальної допомоги на ЛІКУВання І неВІДКn8ДИl СОЦІально-

побутовіпотреби. 
Фінансування заходів Програми здіЙСlПOється за рахунок коштів 

державного, місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених 
законодавством. 

4. Очікувані результаТІ. 

Па . . ого захисту ветеранів війни та позитивні 
кращеиня РІВНЯ СОЦІВЛЬН . . 

зміни . умов їх ПРОЖИВaRВЯ У нашому МІСП. 
В щодо створення пдних . в· ни які виявили масовий 
11ІануваиНJI героїчного подвигу захисНИКІв ІТЧИЗ, . час Великої 

~РОізм у боротьбі з фашистСЬКИМИ загарбниками шд 
ВІТЧИзИJIНОЇ війни 1941-1945 років. 
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5. ЗаХОДl1 програМІ. 

5.1. Забезпечити РОЗГJDIД оргкомітетом з питань відзначення 65-річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років стан проведення 
Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у м.Бровари 

Оргкомітет 
Протягом року 

5.2. Провести культурно-мистецькі заходи за участю ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років в міському культурному центрі 
«Прометей» : 

<<Пані Золота осінь» 
<<Пан Мудрість» 
«Дорогі мої батьки» 

Відділ культури 
Протягом 2010 

5.3. Провести тематичні екскурсії «Вони віддали житrя заради нас» за 
участі ветеранів війни 

Відділ культури 
Протягом 2010 

5.4. Організувати в міському культурному центрі «Прометей» та клубі 
«100» показ художніх фільмів воєнної тематики 

Відділ культури 
Протягом 201 О 

5.5. Організувати оформлення в краєзн~чому .мy~eї TeMa~. виставок, 
присвячених дню партизанської слави, 66-РІЧНИЦl звшь~ення УкраІНИ та 67-
РІчниці звільнення Київщини від фашистських окупанТІв 

Відділ культури 

Протягом 2010 

5.6. Залучити до концертних програм, інших святкових заходів хорові 
колективи ветеранів Великої Вітчизняної війни 

Відціл культури 

Протягом 201 О 
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5:7. . Організувати .пос~овими особами органів місцевого самоврядуванНJI 
ВІДВІДУВання ветеранІВ ВІИНИ на дому, в лікарнях, в першу чергу ліжко
хворих та одиноких учасників бойових дій 

УправлінНJI праці та соціального 
захисту населення 

Територіальний центр 

обслуговування пенсіонерів та самітніх 
непрацездатних громадян 

Протягом 2010- року 

5.8 Організувати відвідування волонтерами загальноосвітніх шкіл з метою 
шефської допомоги по прибиранню приміщень, впорядкуванню садиб та 
городів ветеранів Великої ВітчизНJIНОЇ війни 1941-1945 років 

Управління освіти, Броварська 

міська організація ветеранів 
Протягом 2010 року 

5.9. На підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання 
ветеранів Великої ВітчизНJIНОЇ війни, вдів та сімей загиблих ветеранів 
забезпечити ремонт житла. 

УЖКГ 
Управління праці та соціального 
захисту населення 

Протягом 2010 року 

5.10 Забезпечити заміну аварійного газового обладнання ( газових плит та 
хопанок) ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

УЖКГ 
Протягом 201 О року 

5.11. У встановленому порядку вжити заходів щодо пол~пше~ житлових 
УМов ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роКІВ, яю перебувають 
1ta хвартирному обліку 

Відділ з житлових питань 

Протягом 2010 року 

5.12. Надавати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни 
1ta лікування та вирішення соціально-побутових проблем 

Управління праці та соціального 
захисту населення 

Фінансове управління 

s 



Протягом 2010 року 

5.13. Забез~ечи~ без~платн~й відпуск лікарських засобів комунальними 
аптеками МІста ІнвалІДам ВІЙНИ та учасникам бойових діи" у В ... . ... ·й . 194 елиюи 
ВІТЧИЗНЯНІИ ВІ НІ 1-1945 років 

Центральна районна лікарня 
Протягом 2010 року 

5.14. Забезпечити ветеранів війни ліками під час їх амбулаторного 
лікування на пільговій основі 

Центральна районна лікарня . 
Протягом 2010 року 

5.15. Забезпечити першочергове пільгове зубопротезування, проведення 
слухопротезування ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, які 
того потребують 

Центральна районна лікарня. 
Протягом 2010 року 

5.16. Забезпечити проведення профілактичних оглядів, стаціонарне та 
профілактичне оздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років 

Центральна районна лікарня. 
Протягом 2010 року 

5.17. Забезпечити дотримання норм витрат на ліки та харчування ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, які проходять стаціонарне лікування 

Центральна районна лікарня 
Протягом 2010 року 

5.18. Забезпечити безкоштовне направлення ветеранів Великої Вітчизняної 
Війни, які того потребують, в обласну лікарНІ? .. для ~ирішення ПИТ~ 
ендопротезування, протезування очей, операцlИ замІНИ на штучнии 

ХРУC1'aJIик при катаракті 

Центральна районна лікарня 
Протягом 2010- року 

5.19. Відкрити пункт прокату предметів догЛЯДУ за B~?XВOP~ інвалід~ 
ВелU9#О·l· в. .. ... при приймальному В1ДдшеННl центрально! 

&'~ !ТЧИЗНЯНОl ВІИНИ 

РаіОllllої лікарні 
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Центральна районна лікарня 
Протягом 2010 року 

5.20. Шдтримувати в належному стані палати для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни та своєчасно оновлювати їх обладнання та устаткування. 

Центральна районна лікарня 

Протягом 2010- року 

5.21. Забезпечити диспансерний нагляд за ветеранами Великоі Вітчизняної 
війни з систематичними оглядами дільничими лікарями з метою своєчасного 
виявлення потреби в медичній допомозі та надання допомоги 

Центральна районна лікарня 
Протягом 2010 року 

5.22. Забезпечити засобами реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Протягом 2010 року 

5.23. Сприяти забезпеченню ветеранів Великої Вітчизняноі війни путівками 
иасанаторно-курортнеоздоровлення 

Управління праці та соціального 
захисту населення 

Протягом 2010 року 

5.24. Забезпечити перевезення інвалідів, уча~никі~ БОЙ?ВИХ дій,учасників 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роКІВ ВІДПОВІДНО до чинного 
законодавства комунальним транспортом на території міста та до М.l<иєва 

Управління економіки 
Управління праці та соціального 
захисту населення 

Фінансове управління 
Протягом 2010 року 

525 П ах осв;'ти тематичні уроки, бесіди, лекції з історіі '. ровести у заклад &. • дня 
Вел-О'I' В' .. ':"~тж 1941-1945 РОКІв за участю ветеранІВ до 

&'&1\: lТЧИЗIUIИОI Bl.n.lU'~ •• 67' . 
партиз.. . и і визволення УКРаІНИ, - РІЧНИЦІ визволення 
ТІ'._.. анСЬК?l слави, бб- рlЧН Ц. сії до музеїв, походи місЦJIМИ 
~'ltlВЩИии вІД фашистських окупaRТШ, екскур 
бойової слави 
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Управління освіти 
Вересень-грудень 2010 року 

5.26. Організув~ти ВПОРJIДкуван~, пр?ведення ремонтних робіт, запобігання 
руйнуван~о MI~ЦЬ поховань ОСІб, ЯКІ загинули на території м.Бровари та 
пам'ятних знаюв загиблим під час Великої ВітчизНJlНОЇ війни 1941-1945 
років. 

кп «Служба замовника» 
Фінансове управління 
Протягом 2010 року 

5.27. Надавати юридичну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років 

Управління праці та соціального 
захисту населения 

Протягом 2010 року 

5.28. Надавати допомогу громадинам міста у пошуку свідків, архівних 
документів, для встановлеННJJ статусу «ветеран війни» 

Броварський об'єднаний міський 
військовий комісаріат 
УправлЇННJJ праці та соціального 
захисту населення 

Протягом 2010 року 

5.29. Відкрити спецрахунок Броварської міської організації ветеранів ДJIJI 
збору коштів на підготовку та відзиачеИЮІ року ветерана ВeJIИICоі 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, залучити ДJIЯ цього підприємства, 
організаціі та установи всіх форм власності, окремих громадян. 

Броварська міська організація 
ветеранів 
Протягом 2010 року 

5.30. Забезпечити широке висвітлення проблем життєдіяльності Beтep~ 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років У міських засобах масово! 
інформації 

Виконуючий обов'язки 
голови - секретар ради 

~::::=;:~J:Jідділ внутрішньої політики 
2010 року 

І.В.Сапожко 
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~
t' Виконуючому обов'язки міського 
\ голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
ПИТ8ННJI « Про затвердження міської проrpами «Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років в місті Бровари на 2010 роки». 

Начальник управління ~ АІ.Петренко 
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