МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 31
м. Мала Виска

Про районну Програму «Фінансова
підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни
та інших категорій населення»
на період 2016 – 2019 років»
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий Маловисківською районною державною
адміністрацією проект районної Програми «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на період 2016 – 2019
років»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на період 2016 – 2019
років» (далі - Програма), (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 31

РАЙОННА ПРОГРАМА
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ,ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ
ВІЙНИ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
НА ПЕРІОД 2016 – 2019 РОКІВ»

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій, які
об’єднують ветеранів війни і праці, дітей війни, інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів
воїнів – інтернаціоналістів, в’язнів жертв нацизму.
Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в
державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищення їх
ролі та авторитету щодо участі у громадському житті району.
Програма розрахована на шляхи розв’язання проблем у напрямку всебічного захисту
законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, дітей війни,
пенсіонерів, людей похилого віку, воїнів – інтернаціоналістів, в’язнів – жертв нацизму, на
матеріальну підтримку населення, що опинилося в скрутних ситуаціях.
ІІ. МЕТА І ЗАВДЯННЯ ПРОГРАМИ.
Мета Програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення найважливіших
проблем розвитку та діяльності громадських організацій, на захист прав і свобод,
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів їх членів.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до районної
Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників
війни та інших категорій населення на період 2016 – 2019 роки».
ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДЯННЯ ПРОГРАМИ :
- розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб
старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських організацій ветеранів
війни та праці, дітей війни, пенсіонерів, людей похилого віку, воїнів – інтернаціоналістів,
в’язнів жертв нацизму;
- сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії
людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав;
- створення банку даних пільгової категорії населення;
- матеріальна підтримка соціально – незахищених верст населення з метою вирішення
їх життєвих проблем;
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів.
Основними принципами Програми мають стати заходи щодо здійснення на місцевому
рівні соціальної підтримки ветеранів, шляхом надання передбачених законодавчою базою
видів допомоги, забезпечення матеріальної підтримки ветеранів та іншої категорії населення,
що опинилося у скрутній ситуації.
ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному
бюджеті на 2016 -2019 роки та інших джерел не заборонених законодавством.
Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється на:
‐ підтримку (утримання) голови, відповідального секретаря ради районної організації
ветеранів України та бухгалтера ;
‐ витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги, спожиту
електроенергію,послугизв’язку,оплата транспортних послуг ради районної організації
ветеранів України;
‐ підготовку та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних дат;
‐ участь в організації і здійсненні заходів запланованих районною державною
адміністрацією та районною радою;
‐ здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких престарілих
громадян в лікарнях, нужденних ветеранів вдома, будинку інвалідів, тощо);

підписку періодичних видань, підготовку і видання буклетів , тощо;
надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам громадських
організацій та жителям району, що опинилися в скрутній життєвій ситуації;
‐ матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій;
‐ придбання побутового обладнання, оргтехніки, канцтоварів.
У відповідності до вимог Програми рада районної ветеранської організації буде
здійснювати свою діяльність згідно законів України, рішень VIII з’їзду Організації ветеранів
України, конференцій і пленумів вищестоящих органів, а також згідно із Статутом, яким
передбачено участь організації у громадсько-політичному житті району, постійну співпрацю
з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з усіма громадськими
об’єднаннями, головними напрямками діяльності яких є економічне, духовне становлення
України, мир і злагода в суспільстві на принципах соціально – економічного забезпечення
ветеранів війни і праці.
Ветеранська організація вважає головною метою в своїй роботі всебічний захист
законних прав соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни і праці.
Не менше приділятиметься уваги героїко – патріотичному, трудовому вихованню молоді на
кращих бойових і трудових традиціях старшого покоління.
Разом з тим, районна організація сподівається на всебічну підтримку у своїй діяльності
від місцевих органів, господарських та громадських організацій. На виконання постанови
Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року « Про стан забезпечення в Україні
встановлених чинним законодавством соціально – економічних, правових і конституційних
гарантій у сфері захисту ветеранів», на основі співпраці з владними органами районної та
первинних ветеранських організацій, вважаємо за необхідне на основі законодавства та
фінансової підтримки у відповідності статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» домогтися їх виконання.
Ветеранська організація у 2016 році планує проводити наступні заходи з
відповідними фінансовими витратами :
1. Заробітна плата з нарахуванням на заробітну плату:
- голови - 1500.00 грн.;
- відповідального секретаря РОВУ - 1378.00 грн.;
- бухгалтера - 689.00 грн
Всього 61 560 грн. без урахування змін на протязі року;
2. Комунальні послуги :
- вугілля – 10000.00 грн.;
- електроенергія – 3000.00 грн.;
- Укртелеком – 1500.00 грн.;
- послуги по електронних підписах в казначейство - 3000.00 грн.;
На загальну суму 17 500.00 грн.;
3. Для організації роботи РОВУ необхідно придбати:
- комп’ютер – 7000.00 грн.;
- принтер – 3000.00 грн.;
На загальну суму 10 000.00 грн
4. Канцтовари:
- фотобумага 5 пачок на суму 800 грн. (для виготовлення вітальних листівок,
фотографій для оформлення альбомів, для печатання грамот, подяк УБД,
активістам ветеранського руху, для оформлення стендів);
- друкарський папір 5 пачок на суму 500 грн.;
- конверти 100 шт. на суму 600 грн.;
- фарба для принтера на суму 1500.00 грн.;
- папки з швидкозшивачем 20 шт на суму – 100 грн.;
- файли – 100 грн.;
На загальну суму 5000.00 грн.:
‐
‐

5. Проведення пленумів районної організації ветеранів (відрядження) - 1500.00 грн.
6. Придбання ПММ:
- відвідування УБД 9 травня, на день ветерана, ювілейні дні народження, поховання УБД
– 7000.00 грн.
7. Придбання вінків на поховання УБД – 1000.00 грн.;
8. Придбання подарунків УБД на 9 травня – 2500.00 грн.;
9. Придбання квітів на покладання з приводу спільних заходів з нагоди:
- Дня соборності України;
- Дня вшанування УБД інших держав;
- Дня пам’яті Небесної сотні та річниці Майдану;
- дня пам’яті «Бій під Крутами»;
- Дня звільнення Маловисківського району від німецько – фашистських загарбників;
- Дня пам’яті та примирення;
- Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- Дня скорботи (22 червня);
- Дня захисника України;
- Дня визволення України від німецько – фашистських загарбників;
- Дня гідності та свободи;
- Дня пам’яті загиблих в зоні АТО.
На загальну суму 1200.00 грн.
Для виконання Програми необхідно коштів в сумі - 107 260.00 грн. на рік, на 4 роки
– 429 040.00 грн.
Фінансування зазначених заходів проводиться за рахунок коштів районного бюджету,
передбачених на виконання програм місцевого значення.
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій;
підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі громадських
організацій ;
‐ тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з іншими
громадськими організаціями та об’єднаннями;
‐ відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити :
‐ поліпшення життєдіяльності громадських організацій;
‐ посилення турботи про членів громадських організацій;
‐ задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної підтримки
та надання допомоги цим та іншим соціально – незахищеним верствам населення.
‐
‐

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують
використання бюджетних коштів з фінансовим управлінням райдержадміністрації та
звітують перед контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів
щорічно до 5 січня наступного року.
Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється щоквартально та
щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається Маловисківській районній
державній адміністрації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної Програми «Фінансова підтримка
громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення»
на період 2016 – 2019 років»
ПАСПОРТ
районної Програми
«Фінансова підтримка громадських організацій інваліді, ветеранів, учасників війни та
інших категорій населення на період 2016-2019 років»
1.

Програма затверджена

2.
3.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми
Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,
усього, у тому числі:

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

кошти державного бюджену
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського,селищного та
сільських бюджетів
Основні джерела фінансування
Програми

Рішення Маловисківської
районної ради від 23 грудня 2015 року
№31
Рада районної організації ветеранів України
Від 10.12.2015 року № 377-р
Рада районної організації ветеранів України
Рада районної організації ветеранів України
2016-2019 роки
2016-2019 роки

429 040.00грн

429 040.00 грн

Районний бюджет

Додаток 2
до районної Програми «Фінансова підтримка
громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення»
на період 2016 – 2019 років»
Ресурсне забезпечення районної Програми
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та
інших категорій населення на період 2016-2019 років»
- грн.Етапи виконання Програми
Усього
витрат
I
II
III
IV
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
1
2
3
4
5
7
Державний
Бюджет
Обласний
бюджет
Районний
бюджет
.

-

-

-

-

-

107 260.00

107 260.00

107 260.00

107 260.00

429 040.00

