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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
двадцять друга сесія
(позачергова)
РІШЕННЯ 
    
26.12.2012

№  10

 
Про Програму підтримки громадської організації ветеранів України на 2013 - 2017 роки

	Відповідно ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна рада Запорізької області вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки громадської організації ветеранів України на 2013 – 2017 роки.(далі Програма).
2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію заходів, визначених Програмою.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.



Голова ради
О.П.Романчук












	ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
									      26.12.2012       № 10

Районна Програма
підтримки громадської організації ветеранів України
на 2013 – 2017 роки

1.Загальні положення
 	Громадська організація ветеранів України створена для всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни та праці, військової служби, правоохоронних органів, пенсіонерів, громадян похилого віку.
 	На території Чернігівського району діють 30 первинних організацій в яких об'єднуються близько 6 тисяч пенсіонерів.
2. Заходи щодо соціальної підтримки ветеранів
2.1. Надання по можливості юридичної, організаційної та іншої допомоги ветеранам в покращенні житлових умов, медичному, торгівельному, транспортному та іншому обслуговування.
2.2. Сприяння дотриманню передбачених чинним законодавством прав, соціальних гарантій та пільг ветеранів війни та праці.
2.3. Захист прав та інтересів ветеранів в державних органах влади та місцевого самоврядування, громадських організацій.
2.4. Участь у розробці і реалізації Комплексних програм, проведенні інших заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів.
2.5. Здійснення благодійних заходів, акцій милосердя, створення соціальних фондів з метою покращення життєзабезпечення ветеранів.
2.6. Сприяння залученню ветеранів до посильної трудової діяльності, а також вихованню підростаючого покоління.
2.7. Налагоджування спілкування ветеранів, їх моральна підтримка, відстоювання їх честі та гідності.
2.8. Турбота по збереженню пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, посильна допомога по обладнанню музеїв.
2.9. Обстеження матеріально – побутових умов ветеранів з метою надання їм адресної матеріальної допомоги.
2.10. Участь у проведенні заходів до Дня Перемоги, дня початку Великої Вітчизняної війни, а також в інших заходах, присвячених пам'ятним датам.
2.11. Сприяння забезпеченню якісного медичного обслуговування, організації пільгового проїзду та продовження телефонізації житла ветеранів.
2.12. Участь в організації волонтерського руху.
3.Фінансова підтримка
Для успішного здійснення заходів необхідна фінансова підтримка
3.1. На організаційно – статутну діяльність районної організації ветеранів.
3.2. Для участі представників районної організації в заходах, які проводяться обласною організацією, Запорізькою обласною радою та облдержадміністрацією (пленуми, наради, семінари, зустрічі з керівництвом області та ін..)
3.3. На передплату періодичних видань.
3.4. Для проведення районних заходів, присвячених святковим та пам'ятним датам::
- Дня захисника Вітчизни 23 лютого;
- міжнародному жіночому дню 8 березня;
- Дня Перемоги 9 травня;
- дня початку Великої Вітчизняної війни 22 червня;
- дня визволення смт Чернігівка та Чернігівського району від німецько – фашистських загарбників 18 вересня;
- дня партизанської слави 22 вересня;
- міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 1 жовтня;
- міжнародного дня інвалідів 3 грудня.
3.5. На виплату за комунальні послуги та інші видатки по діяльності районної ради ветеранів.
3.6. Для надання матеріальної допомоги при хворобах та похованнях інвалідів, учасників війни та інших категорій ветеранів.
3.7. Для при вітання ветеранів з ювілейними датами та святами.


























